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Sprememba členov 13, 14, 15 in 16

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 13

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Kandidature in splošne določbe Izvolitev funkcionarjev
1. Predsednik, podpredsedniki in kvestorji 
so izvoljeni s tajnim glasovanjem v skladu 
z določbami člena 169. Kandidature se 
predlagajo le s soglasjem kandidatov. 
Predlaga jih lahko le politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev. V primeru, da 
število kandidatur ne preseže števila 
razpoložljivih sedežev, so kandidati lahko 
izvoljeni s ploskanjem. 

Če je treba zamenjati enega samega 
podpredsednika in je kandidat samo en, se 
le-ta lahko izvoli s ploskanjem. Predsednik 
ima diskrecijsko pravico odločiti, ali se 
izvolitev izvede s ploskanjem ali s tajnim 
glasovanjem. Izvoljeni kandidat po 
prednostnem vrstnem redu zasede mesto 
podpredsednika, ki ga nadomesti.
2. Pri izvolitvi predsednika, 
podpredsednikov in kvestorjev je treba 
upoštevati potrebo po zagotovitvi celovite 
pravične zastopanosti držav članic in 
političnih usmeritev.

1. Predsednik, podpredsedniki in kvestorji 
so izvoljeni s tajnim glasovanjem v skladu 
z določbami člena 169. Volitve se izvedejo 
po postopku enega prenosljivega glasu, 
kot ga določa Priloga XXII tega 
poslovnika.
Kandidature se predlagajo le s soglasjem 
kandidatov. Predlaga jih lahko le politična 
skupina ali najmanj štirideset poslancev. V 
primeru, da število kandidatur ne preseže 
števila razpoložljivih sedežev, so kandidati 
lahko izvoljeni s ploskanjem.
Če je treba zamenjati enega samega 
podpredsednika in je kandidat samo en, se 
le-ta lahko izvoli s ploskanjem. Predsednik 
ima diskrecijsko pravico odločiti, ali se 
izvolitev izvede s ploskanjem ali s tajnim 
glasovanjem. Izvoljeni kandidat po 
prednostnem vrstnem redu zasede mesto 
podpredsednika, ki ga nadomesti.
2. Pri izvolitvi funkcionarjev je treba 
upoštevati potrebo po zagotovitvi celovite 
pravične zastopanosti po državljanstvu in 
političnih usmeritvah.

Or. en

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 14(1)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Najprej se izvoli predsednik. Pred 
vsakim glasovanjem se kandidature 
izročijo poslancu, ki začasno predseduje 
seji v skladu s členom 12, ki jih razglasi v 
Parlamentu. Če po treh glasovanjih nihče 
od kandidatov ne dobi absolutne večine 
oddanih glasov, je četrto glasovanje 
omejeno na tista dva poslanca, ki sta 
dosegla najvišje število glasov pri tretjem 
glasovanju. Če je izid glasovanja 
neodločen, se za izvoljenega razglasi 
starejši kandidat.

1. Najprej se izvoli predsednik. Pred 
vsakim glasovanjem se kandidature 
izročijo poslancu, ki začasno predseduje 
seji v skladu s členom 12, ki jih razglasi v 
Parlamentu.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 15

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Podpredsedniki so nato izvoljeni z eno 
samo glasovnico. Za izvoljene so po 
številčnem zaporedju glasov razglašeni 
tisti kandidati, vendar največ štirinajst, ki 
so pri prvem glasovanju dobili absolutno 
večino oddanih glasov. Če je število 
izvoljenih kandidatov manjše od števila 
razpoložljivih sedežev, se zaradi zapolnitve 
preostalih sedežev pod enakimi pogoji 
opravi drugo glasovanje. Če je potrebno 
še tretje glasovanje, za izvolitev na 
preostale sedeže zadostuje navadna 
večina. Če je izid glasovanja neodločen, se 
za izvoljene razglasijo najstarejši kandidati.

1. Nato so izvoljeni podpredsedniki. Če je 
izid glasovanja neodločen, se za izvoljene 
razglasijo najstarejši kandidati.
2. Ob upoštevanju določb člena 18(1) 
prednostni vrstni red podpredsednikov 
določa zaporedje, po katerem so bili 
izvoljeni, oziroma starost, če je izid 
neodločen. 

Čeprav v tem členu, za razliko od člena 
14(1), vlaganje novih kandidatur med 
posameznimi glasovanji za izvolitev 
podpredsednikov ni izrecno predvideno, 
pa je vseeno dovoljeno, saj mora 
Parlament kot suveren organ imeti 
možnost obravnave vseh morebitnih 
kandidatov, predvsem zato, ker bi bil brez 
take možnosti lahko moten potek volitev.
2. Ob upoštevanju določb člena 18(1) 
prednostni vrstni red podpredsednikov 
določa zaporedje, po katerem so bili 
izvoljeni, oziroma starost, če je izid 
neodločen. 

Kadar podpredsedniki niso izvoljeni s 
tajnim glasovanjem, prednostni vrstni red 
določa zaporedje, po katerem je 
predsednik prebral njihova imena 
Parlamentu.
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Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 16

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Po izvolitvi podpredsednikov Parlament 
izvoli pet kvestorjev.

Po izvolitvi podpredsednikov Parlament 
izvoli pet kvestorjev.

Kvestorji se izvolijo po enakem postopku 
kot podpredsedniki.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1.


