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13.,14., 15. un 16. panta grozīšana

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
13. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Kandidātu izvirzīšanas vispārīgie 
noteikumi

Amatpersonu ievēlēšana

1. Parlamenta priekšsēdētāju, 
priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus 
ievēlē aizklātā balsošanā saskaņā ar 
169. panta noteikumiem. Kandidatūras 
izvirza tikai ar kandidātu piekrišanu. 
Kandidātus drīkst izvirzīt tikai politiskā 
grupa vai vismaz 40 deputāti. Tomēr, ja 
izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo 
vietu skaitu, kandidātus var ievēlēt ar 
aklamāciju. 
Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks 
un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var 
ievēlēt ar aklamāciju. Priekšsēdētājam ir 
rīcības brīvība nolemt, vai ievēlēšana 
notiek ar aklamāciju vai aizklātā 
balsošanā. Ievēlētais kandidāts hierarhiskā 
secībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka 
vietā, ko viņš aizstāj.
2. Ievēlot Parlamenta priekšsēdētāju, 
priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus, 
jānodrošina, lai dalībvalstis un politiskie 
uzskati būtu vienlīdz taisnīgi pārstāvēti.

1. Parlamenta priekšsēdētāju, 
priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus 
ievēlē aizklātā balsošanā saskaņā ar 
169. panta noteikumiem. Vēlēšanas notiek 
saskaņā ar atsevišķu pārdalāmu balsu 
procedūru, kā paredzēts XXII pielikumā.
Kandidatūras izvirza tikai ar kandidātu 
piekrišanu. Kandidātus drīkst izvirzīt tikai 
politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti. 
Tomēr, ja izvirzīto kandidātu skaits 
nepārsniedz brīvo vietu skaitu, kandidātus 
var ievēlēt ar aklamāciju.
Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks 
un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var 
ievēlēt ar aklamāciju. Priekšsēdētājam ir 
rīcības brīvība nolemt, vai ievēlēšana 
notiek ar aklamāciju vai aizklātā 
balsošanā. Ievēlētais kandidāts hierarhiskā 
secībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka 
vietā, ko viņš aizstāj.
2. Ievēlot amatpersonas, jānodrošina, lai 
pilsoņi un politiskie uzskati būtu vienlīdz 
taisnīgi pārstāvēti.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķu pārdalāmu balsu sistēma

Saskaņā ar atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmu balsotāji sakārto kandidātus vēlamajā secībā. 
Lai kandidāts tiktu ievēlēts, viņam jāsasniedz noteikts robežlielums, ko iegūst, derīgo nodoto 
balsu skaitu izdalot ar vietu skaitu.
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Vēlēšanu zīmes tiek šķirotas atbilstoši vēlētāju izvēlētajiem pirmajiem kandidātiem. 
Kandidāti, kuri ir sasnieguši attiecīgo robežlielumu, hierarhiskā secībā tiek paziņoti par 
ievēlētiem. Veiksmīgo kandidātu pāri palikušās balsis, t. i., to balsu skaita, kas pārsniedz 
robežvērtību, svērtā vērtībā tiek pārdalīta viņu balsotāju otrajam izvēlētajam kandidātam.

Ja nav ievēlēti pietiekami daudzi kandidāti, tiek svītrots kandidāts, kurš ir savācis vismazāko 
balsu skaitu, un balsis tiek pārdalītas pārējiem neievēlētajiem kandidātiem, ņemot vērā šajās 
vēlēšanu zīmēs atzīmēto otro kandidātu. Pāri palikušo balsu pārdalīšanu un kandidātu 
svītrošanu turpina, līdz ir ievēlēts vajadzīgais skaits kandidātu.

Ja kandidāts ir saņēmis vairāk balsu nekā vajadzīgs, lai viņš tiktu ievēlēts, pāri palikušās 
balsis tiek pārdalītas balsotāju otrajam izvēlētajam kandidātam. Ja kandidāts ir saņēmis 
mazāk balsu nekā vajadzīgs, lai viņš tiktu ievēlēts, attiecīgās balsis tiek pārdalītas balsotāju 
izvēlētajiem otrajiem kandidātiem.

Neviena balss netiek izniekota. Atsevišķu pārdalāmu balsu sistēma novērš nepieciešamību pēc 
taktiskas balsošanas, jo uzvar populārākie kandidāti. Neviens populārs kandidāts nenonāk 
neizdevīgā situācijā, jo tiek norādīta nākamā izvēle, kas tiek ņemta vērā tikai tad, ja 
attiecīgais kandidāts tiek ievēlēts vai svītrots. 

Atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmā ir vajadzīga tikai viena vēlēšanu zīme, kas ļauj 
Parlamentam ietaupīt laiku. 

Ieviešot atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmu, 13. panta 2. punkts, kas šobrīd ir tikai mērķis, uz 
ko tiekties, kļūtu praktiskāk piemērojams. Visbeidzot, atsauce uz dalībvalstīm ir arhaiska, jo 
šobrīd pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā EP deputāti pārstāv Savienības pilsoņus, nevis 
tās dalībvalstu pilsoņus (LES 14. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
14. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pirmo ievēlē Parlamenta priekšsēdētāju. 
Pirms katras balsošanas kārtas kandidātu 
vārdus iesniedz deputātam, kurš saskaņā ar 
12. pantu uz laiku pilda priekšsēdētāja 
pienākumus un kurš tos paziņo 
Parlamentam. Ja pēc trim balsošanas 
kārtām neviens kandidāts nesaņem 
absolūtu nodoto balsu vairākumu, 
ceturtajā kārtā piedalās tie divi kandidāti, 
kas trešajā kārtā ieguvuši vislielāko balsu 
skaitu; ja iegūto balsu skaits ir vienāds, 

1. Pirmo ievēlē Parlamenta priekšsēdētāju. 
Pirms katras balsošanas kārtas kandidātu 
vārdus iesniedz deputātam, kurš saskaņā ar 
12. pantu uz laiku pilda priekšsēdētāja 
pienākumus un kurš tos paziņo 
Parlamentam.
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paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais 
kandidāts.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
15. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 
priekšsēdētāja vietniekus. Tos četrpadsmit, 
kuri pirmajā kārtā saņem absolūtu nodoto 
balsu vairākumu, ievēlē par viņiem 
nodoto balsu skaita secībā. Ja ievēlēto 
kandidātu skaits ir mazāks nekā brīvo 
vietu skaits, notiek balsošanas otrā kārta 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, 
līdz aizpilda atlikušās vietas. Ja ir 
nepieciešama trešā balsošanas kārta, 
kandidātus atlikušajās brīvajās vietās 
ievēlē ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 
balsu skaits ir vienāds, paziņo, ka ir 
ievēlēts gados vecākais kandidāts.

1. Pēc tam ievēlē priekšsēdētāja vietniekus.
Ja balsu skaits ir vienāds, paziņo, ka ir 
ievēlēts gados vecākais kandidāts.

Lai gan šis pants atšķirībā no 14. panta 
1. punkta skaidri nenosaka jaunu
priekšsēdētāja vietnieku kandidātu 
izvirzīšanu starp balsošanas kārtām, šāda 
rīcība ir pieļaujama, jo Parlamentam kā 
suverēnai iestādei jādod iespēja izskatīt 
visas iespējamās kandidatūras, it īpaši 
tāpēc, ka vēlēšanu sekmīga norise būtu 
traucēta, ja Parlamentam šādas iespējas 
nebūtu.
2. Ņemot vērā 18. panta 1. punkta 
noteikumus, priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību nosaka par viņiem 
nodoto balsu skaits; ja balsu skaits ir 
vienāds, to nosaka vecums. 

2. Ņemot vērā 18. panta 1. punkta 
noteikumus, priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību nosaka par viņiem 
nodoto balsu skaits; ja balsu skaits ir 
vienāds, to nosaka vecums. 
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Ja ievēlēšana nenotiek aizklātā balsošanā, 
hierarhiskā secība atbilst secībai, kādā 
Parlamenta priekšsēdētājs nosauc 
priekšsēdētāja vietniekus.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr. 4

Eiropas Parlamenta Reglaments
16. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas 
Parlaments ievēlē piecus kvestorus.

Pēc priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas 
Parlaments ievēlē piecus kvestorus.

Kvestoru ievēlēšana notiek saskaņā ar to 
pašu procedūru kā priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēšana.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 1.


