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Zmena článku 13, 14, 15 a 16

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 13

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Navrhovanie kandidátov a všeobecné 
ustanovenia

Voľba funkcionárov

1. Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 
volení v tajnom hlasovaní v súlade s 
článkom 169. Návrhy kandidátov sa 
predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy 
kandidátov môže predložiť iba politická 
skupina alebo najmenej štyridsať 
poslancov. Ak počet kandidátov 
neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú 
obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení 
aklamáciou. 
Ak má byť nahradený len jeden 
podpredseda a je len jeden kandidát, tento 
môže byť zvolený aklamáciou. Predseda 
má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude 
konať aklamáciou alebo tajným 
hlasovaním. Zvolený kandidát zaujme 
miesto podpredsedu, ktorého nahradil, 
podľa jeho prednostného poradia.
2. Pri voľbách predsedu, podpredsedov a 
kvestorov by sa mala zohľadniť potreba 
celkového spravodlivého zastúpenia 
jednotlivých členských štátov a politických 
názorov.

1. Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 
volení v tajnom hlasovaní v súlade s 
článkom 169. Voľby prebiehajú podľa 
postupu jedného prenosného hlasu, ako 
sa stanovuje v prílohe XXII k tomuto 
rokovaciemu poriadku.
Návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich 
súhlasom. Návrhy kandidátov môže 
predložiť iba politická skupina alebo 
najmenej štyridsať poslancov. Ak počet 
kandidátov neprevyšuje počet funkcií, 
ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti 
zvolení aklamáciou.

Ak má byť nahradený len jeden 
podpredseda a je len jeden kandidát, tento 
môže byť zvolený aklamáciou. Predseda 
má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude 
konať aklamáciou alebo tajným 
hlasovaním. Zvolený kandidát zaujme 
miesto podpredsedu, ktorého nahradil, 
podľa jeho prednostného poradia.
2. Pri voľbách funkcionárov by sa mala 
zohľadniť potreba celkového 
spravodlivého zastúpenia podľa štátnej 
príslušnosti a politických názorov.

Or. en

Odôvodnenie

The Single Transferable Vote (STV)

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 
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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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 14 odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Predseda sa volí ako prvý. Návrhy 
kandidátov sa pred každým kolom 
hlasovania predkladajú poslancovi, ktorý 
dočasne predsedá podľa článku 12, ktorý 
ich predkladá Parlamentu. Ak ani po troch 
kolách hlasovania žiadny kandidát 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
odovzdaných hlasov, obmedzí sa štvrté 
kolo na tých dvoch poslancov, ktorí získali 
najväčší počet hlasov v treťom kole. V 
prípade rovnosti hlasov je za zvoleného 
vyhlásený starší kandidát.

1. Predseda sa volí ako prvý. Návrhy 
kandidátov sa pred každým kolom 
hlasovania predkladajú poslancovi, ktorý 
dočasne predsedá podľa článku 12, ktorý 
ich predkladá Parlamentu.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 15

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po zvolení predsedu sa volia 
podpredsedovia, a to za použitia jedného 
hlasovacieho lístka. Z kandidátov, ktorí v 
prvom kole volieb získajú nadpolovičnú 
väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac 
štrnásť kandidátov vyhlásených za 
zvolených v poradí podľa počtu získaných 
hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov 
nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú 
obsadiť, uskutoční sa na obsadenie 
zostávajúcich miest druhé kolo volieb za 
rovnakých podmienok. Ak je potrebné 
vykonať tretie kolo volieb, postačí na 
obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna 
väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za 
zvoleného vyhlásený starší kandidát.

1. Po zvolení predsedu sa volia 
podpredsedovia. V prípade rovnosti hlasov 
je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.
2. S výnimkou ustanovení čl. 18 ods. 1 sa 
prednostné poradie podpredsedov určí 
podľa poradia, v akom boli zvolení, a v 
prípade rovnosti hlasov podľa veku. 

Aj keď sa tento článok na rozdiel od čl. 14 
ods. 1 výslovne nezmieňuje o nových 
návrhoch kandidátov medzi jednotlivými 
kolami voľby podpredsedov, takáto 
možnosť sa pripúšťa, keďže Parlament 
ako suverénny orgán musí mať možnosť 
zvážiť každý možný návrh kandidáta, 
najmä preto, že absencia takejto možnosti 
by mohla zabrániť plynulému priebehu 
volieb.
2. S výnimkou ustanovení čl. 18 ods. 1 sa 
prednostné poradie podpredsedov určí 
podľa poradia, v akom boli zvolení, a v 
prípade rovnosti hlasov podľa veku. 

Ak sa voľba neuskutočnila tajným 
hlasovaním, prednostné poradie 
podpredsedov sa určí podľa poradia, v 
akom predseda prečíta ich mená v pléne.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 16

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po voľbe podpredsedov zvolí Parlament 
piatich kvestorov.

Po voľbe podpredsedov zvolí Parlament 
piatich kvestorov.

Pri voľbe kvestorov sa použije rovnaký 
postup ako pri voľbe podpredsedov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1.


