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Modificarea articolelor 13, 14, 15 și 16

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 13

Textul în vigoare Amendamentul

Candidaturi și dispoziții generale Alegerea membrilor Biroului
(1) Președintele, vicepreședinții și chestorii 
sunt aleși prin vot secret, în conformitate 
cu dispozițiile articolului 169. 
Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 
acordul celor interesați. Ele pot fi 
prezentate numai de un grup politic sau de 
un număr de cel puțin 40 de deputați. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de 
candidaturi nu depășește numărul de locuri 
care urmează a fi ocupate, candidații pot fi 
aleși prin aclamare. 
În cazul în care trebuie înlocuit un singur 
vicepreședinte și există numai un candidat, 
acesta poate fi ales prin aclamare. 
Președintele decide în mod discreționar 
dacă alegerea se desfășoară prin aclamare 
sau prin vot secret. Candidatul ales ocupă, 
în ordinea precedenței, locul ocupat de 
vicepreședintele înlocuit.
(2) La alegerea Președintelui, a 
vicepreședinților și a chestorilor, trebuie 
să se țină seama de o reprezentare globală
echitabilă a statelor membre și a 
tendințelor politice.

(1) Președintele, vicepreședinții și chestorii 
sunt aleși prin vot secret, în conformitate 
cu dispozițiile articolului 169. Alegerile se 
desfășoară în conformitate cu procedura 
votului unic transferabil, stabilită în 
anexa XXII la prezentul Regulament de 
procedură.
Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 
acordul celor interesați. Ele pot fi 
prezentate numai de un grup politic sau de 
un număr de cel puțin 40 de deputați. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de 
candidaturi nu depășește numărul de locuri 
care urmează a fi ocupate, candidații pot fi 
aleși prin aclamare.

În cazul în care trebuie înlocuit un singur 
vicepreședinte și există numai un candidat, 
acesta poate fi ales prin aclamare. 
Președintele decide în mod discreționar 
dacă alegerea se desfășoară prin aclamare 
sau prin vot secret. Candidatul ales ocupă, 
în ordinea precedenței, locul ocupat de 
vicepreședintele înlocuit.
(2) La alegerea membrilor Biroului, 
trebuie să se țină seama de o reprezentare 
globală echitabilă a naționalităților și a 
tendințelor politice.

Or. en

Justificare

The Single Transferable Vote (STV)

Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 



RE\901000RO.doc 3/5 PE489.241v01-00

RO

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).

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 14 alineatul (1)

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Se procedează mai întâi la alegerea 
Președintelui. Înainte de fiecare tur de 
scrutin, candidaturile trebuie prezentate 
deputatului care ocupă funcția de 
Președinte în mod provizoriu în temeiul 
articolului 12, care le aduce la cunoștința 
Parlamentului. În cazul în care, după trei 
tururi de scrutin, niciun candidat nu 
întrunește majoritatea absolută a 
voturilor exprimate, la al patrulea tur de 
scrutin, pot candida numai primii doi 
clasați care au întrunit cel mai mare 
număr de voturi la al treilea tur de 

(1) Se procedează mai întâi la alegerea 
Președintelui. Înainte de fiecare tur de 
scrutin, candidaturile trebuie prezentate 
deputatului care ocupă funcția de 
Președinte în mod provizoriu în temeiul 
articolului 12, care le aduce la cunoștința 
Parlamentului.
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scrutin. În cazul în care numărul de 
voturi este egal, este declarat ales 
candidatul cel mai în vârstă.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 1.

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 15

Textul în vigoare Amendamentul

(1) După alegerea Președintelui, se 
procedează la alegerea vicepreședinților pe 
un buletin comun. Sunt declarați aleși în 
primul tur, în limita celor 14 locuri, 
candidații care întrunesc majoritatea 
absolută a voturilor exprimate în ordinea 
numărului de voturi obținute. În cazul în 
care numărul candidaților aleși este mai 
mic decât numărul de locuri care 
urmează a fi ocupate, se procedează la un 
al doilea tur de scrutin, în aceleași 
condiții, pentru ocuparea locurilor 
rămase. În cazul în care este necesar un 
al treilea tur de scrutin, pentru locurile 
care mai trebuie ocupate, alegerea se face 
cu majoritate relativă. În cazul egalității de 
voturi, sunt declarați aleși candidații cei 
mai în vârstă.

(1) După alegerea Președintelui, se 
procedează la alegerea vicepreședinților. În 
cazul egalității de voturi, sunt declarați 
aleși candidații cei mai în vârstă.
(2) Sub rezerva dispozițiilor articolului 18 
alineatul (1), ordinea precedenței 
vicepreședinților se stabilește în funcție de 
ordinea în care au fost aleși și, în caz de 
egalitate de voturi, în funcție de vârstă. 

Cu toate că, spre deosebire de articolul 14 
alineatul (1), prezentarea de noi 
candidaturi între diferitele tururi de 
scrutin nu este prevăzută în mod expres 
pentru alegerea vicepreședinților, acest 
lucru intervine de drept, în temeiul 
suveranității Parlamentului, care trebuie 
să hotărască în legătură cu orice posibilă 
candidatură, cu atât mai mult cu cât lipsa 
acestei posibilități ar putea împiedica 
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buna desfășurare a alegerilor.
(2) Sub rezerva dispozițiilor articolului 18 
alineatul (1), ordinea precedenței 
vicepreședinților se stabilește în funcție de 
ordinea în care au fost aleși și, în caz de 
egalitate de voturi, în funcție de vârstă. 

În cazul în care alegerea nu are loc în 
urma unui vot secret, ordinea precedenței 
corespunde ordinii în care sunt prezentați 
de Președinte.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 1.

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 16

Textul în vigoare Amendamentul

După alegerea vicepreședinților, 
Parlamentul procedează la alegerea a cinci 
chestori.

După alegerea vicepreședinților, 
Parlamentul procedează la alegerea a cinci 
chestori.

Această alegere se desfășoară în 
conformitate cu aceleași reguli care se 
aplică în cazul alegerii vicepreședinților.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 1.


