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Zmiana w art. 13, 14, 15 i 16

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 13

Tekst obowiązujący Poprawka

Kandydatury i przepisy ogólne Wybór osób wykonujących mandaty
1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i 
kwestorzy są wybierani w głosowaniu 
tajnym, zgodnie z art. 169. Kandydatury 
mogą być proponowane wyłącznie za 
zgodą zainteresowanych. Kandydaturę 
może zgłosić jedynie grupa polityczna lub 
co najmniej 40 posłów. Jednakże, jeżeli 
liczba kandydatur nie przekracza liczby 
miejsc do obsadzenia, kandydaci mogą być 
wybrani przez aklamację. 

Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden 
wiceprzewodniczący, a istnieje tylko jeden 
kandydat, może on zostać wybrany przez 
aklamację. Przewodniczący ma prawo 
decydowania, czy wybór nastąpi przez 
aklamację czy w głosowaniu tajnym. Nowo 
wybrany wiceprzewodniczący zajmie w 
porządku pierwszeństwa miejsce 
wiceprzewodniczącego, którego zastępuje.
2. Podczas wyboru Przewodniczącego, 
wiceprzewodniczących i kwestorów
wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej 
reprezentacji państw członkowskich oraz 
opcji politycznych.

1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i 
kwestorzy są wybierani w głosowaniu 
tajnym, zgodnie z art. 169. Ich wyboru 
dokonuje się zgodnie z procedurą 
pojedynczego głosu przechodniego 
określoną w załączniku XXII do 
niniejszego Regulaminu.
Kandydatury mogą być proponowane 
wyłącznie za zgodą zainteresowanych. 
Kandydaturę może zgłosić jedynie grupa 
polityczna lub co najmniej 40 posłów. 
Jednakże, jeżeli liczba kandydatur nie 
przekracza liczby miejsc do obsadzenia, 
kandydaci mogą być wybrani przez 
aklamację.
Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden 
wiceprzewodniczący, a istnieje tylko jeden 
kandydat, może on zostać wybrany przez 
aklamację. Przewodniczący ma prawo 
decydowania, czy wybór nastąpi przez 
aklamację czy w głosowaniu tajnym. Nowo 
wybrany wiceprzewodniczący zajmie w 
porządku pierwszeństwa miejsce 
wiceprzewodniczącego, którego zastępuje.
2. Podczas wyboru osób wykonujących 
mandaty wskazane jest zapewnienie 
sprawiedliwej reprezentacji narodowości
oraz opcji politycznych.

Or. en

Uzasadnienie

The Single Transferable Vote (STV)
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Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.

Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota – are then transferred at a weighted value to their 
voters’ second choices.

If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.

Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.

No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated. 

STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time. 

Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 14 ust. 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. W pierwszej kolejności przeprowadzany 
jest wybór Przewodniczącego. Przed każdą 
turą głosowania kandydatury powinny być 
przedstawione posłowi sprawującemu 
czasowo funkcję Przewodniczącego na 
mocy art. 12, który informuje o nich 
Parlament. Jeśli po trzech turach 
głosowań żaden kandydat nie otrzyma 
bezwzględnej większości oddanych 
głosów, w czwartej turze kandydują tylko 
dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze 
otrzymali największą liczbę głosów; w 

1. W pierwszej kolejności przeprowadzany 
jest wybór Przewodniczącego. Przed każdą 
turą głosowania kandydatury powinny być 
przedstawione posłowi sprawującemu 
czasowo funkcję Przewodniczącego na 
mocy art. 12, który informuje o nich 
Parlament.
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przypadku tej samej liczby głosów za 
wybranego uznany zostaje kandydat 
starszy wiekiem.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 1.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 15

Tekst obowiązujący Poprawka

1. W dalszej kolejności, przy pomocy 
jednej karty do głosowania, odbywają się 
wybory wiceprzewodniczących. W 
pierwszej turze, na do 14 miejsc do 
obsadzenia, za wybranych uznaje się tych 
kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną 
większość oddanych głosów, w kolejności 
otrzymanych głosów. Jeśli liczba 
wybranych kandydatów jest mniejsza od 
liczby miejsc do obsadzenia, w celu 
obsadzenia pozostałych miejsc 
przeprowadza się na tych samych 
zasadach drugą turę wyborów. Jeśli do 
obsadzenia pozostałych miejsc niezbędna 
jest trzecia tura wyborów, obowiązuje 
zasada głosowania zwykłą większością 
głosów. W przypadku równej liczby 
oddanych głosów, za wybranych uznaje się 
najstarszych wiekiem kandydatów.

1. W dalszej kolejności odbywają się 
wybory wiceprzewodniczących. W 
przypadku równej liczby oddanych głosów, 
za wybranych uznaje się najstarszych 
wiekiem kandydatów.
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 
1, porządek pierwszeństwa 
wiceprzewodniczących ustalany jest 
według kolejności, w jakiej zostali 
wybrani, a w przypadku równej ilości 
głosów, według starszeństwa. 

Chociaż, w odróżnieniu od postanowień 
art. 14 ust. 1, zgłaszanie nowych 
kandydatur pomiędzy turami głosowań 
nie jest wyraźnie przewidziane w trakcie 
wyboru wiceprzewodniczących, to jest ono 
dozwolone ze względu na suwerenność 
Parlamentu, który powinien mieć 
możność rozpatrzenia każdej 
dopuszczalnej kandydatury, tym bardziej, 
że brak tej możliwości mógłby stanowić 
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przeszkodę dla sprawnego przebiegu 
wyborów.
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 
1, porządek pierwszeństwa 
wiceprzewodniczących ustalany jest 
według kolejności, w jakiej zostali 
wybrani, a w przypadku równej ilości 
głosów, według starszeństwa. 

Jeśli wybory nie odbywały się w 
głosowaniu tajnym, porządek 
pierwszeństwa odpowiada kolejności 
wyczytania przez Przewodniczącego.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 1.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 16

Tekst obowiązujący Poprawka

Po wyborze wiceprzewodniczących 
Parlament przystępuje do wyboru pięciu 
kwestorów.

Po wyborze wiceprzewodniczących 
Parlament przystępuje do wyboru pięciu 
kwestorów.

Przy wyborze kwestorów stosuje się takie 
same zasady, jakie obowiązują przy 
wyborze wiceprzewodniczących.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 1.


