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Ändring av artiklarna 13, 14, 15 och 16

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 13

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Nomineringar och allmänna 
bestämmelser

Val av befattningshavare

1. Talman, vice talmän och kvestorer ska 
väljas genom sluten omröstning i enlighet 
med artikel 169. Ingen får nomineras utan 
att ha gett sitt godkännande. Nomineringar 
kan endast göras av politiska grupper eller 
minst 40 ledamöter. Om antalet kandidater 
inte överstiger antalet lediga platser, kan 
emellertid kandidaterna väljas med 
acklamation.

1. Talman, vice talmän och kvestorer ska 
väljas genom sluten omröstning i enlighet 
med artikel 169. Valen ska genomföras 
enligt ett preferensvalsystem med ”enkel 
överförbar röst” i enlighet med 
bilaga XXII till denna arbetsordning.

Om det blir nödvändigt att ersätta en enda 
vice talman och det endast finns en enda 
kandidat, kan denna väljas med 
acklamation. Talmannen har ett utrymme 
för skönsmässig bedömning när den avgör 
om valet ska ske med acklamation eller 
genom sluten omröstning. Den nyvalde 
kandidaten ska enligt rangordningen för 
vice talmän inta den ersatte vice 
talmannens plats.

Ingen får nomineras utan att ha gett sitt 
godkännande. Nomineringar kan endast 
göras av politiska grupper eller minst 
40 ledamöter. Om antalet kandidater inte 
överstiger antalet lediga platser, kan 
emellertid kandidaterna väljas med 
acklamation.

Om det blir nödvändigt att ersätta en enda 
vice talman och det endast finns en enda 
kandidat, kan denna väljas med 
acklamation. Talmannen har ett utrymme 
för skönsmässig bedömning när den avgör 
om valet ska ske med acklamation eller 
genom sluten omröstning. Den nyvalde 
kandidaten ska enligt rangordningen för 
vice talmän inta den ersatte vice 
talmannens plats.

2. Vid val av talman, vice talmän och 
kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en 
för medlemsstaterna och de politiska 
åsiktsriktningarna övergripande rättvis 

2. Vid val av befattningshavare bör 
hänsyn tas till behovet av en för 
befolkningarna och de politiska 
åsiktsriktningarna övergripande rättvis 
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representation. representation.

Or. en

Motivering

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 
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).

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 14 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Talmannen ska väljas först. Före varje 
omröstning ska nomineringarna föreläggas 
den ledamot som med stöd av artikel 12 
tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska 

1. Talmannen ska väljas först. Före varje 
omröstning ska nomineringarna föreläggas 
den ledamot som med stöd av artikel 12 
tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska 
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tillkännage dem i kammaren. Har ingen 
kandidat erhållit absolut majoritet av de 
avgivna rösterna efter tre valomgångar, 
ska den fjärde valomgången begränsas till 
de två kandidater som i den tredje 
valomgången erhöll flest antal röster. Vid 
lika röstetal ska den äldsta kandidaten 
förklaras vald.

tillkännage dem i kammaren.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 15

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Därefter ska vice talmän väljas från en 
enda valsedel. Vid första omröstningen 
ska de 14 kandidater förklaras valda som 
erhållit absolut majoritet av de avgivna 
rösterna och deras inbördes rangordning 
bestäms av antalet erhållna röster. Om 
antalet valda kandidater är lägre än 
antalet personer som ska väljas, hålls en 
andra valomgång på samma villkor för att 
fylla de återstående platserna. Om en 
tredje valomgång blir nödvändig, ska de 
kandidater som får flest röster förklaras 
valda till de återstående platserna. Vid 
lika röstetal ska de äldsta kandidaterna 
förklaras valda.

1. Därefter ska vice talmän väljas. Vid lika 
röstetal ska de äldsta kandidaterna 
förklaras valda.

Trots att det till skillnad från vad som är 
fallet i artikel 14.1 inte uttryckligen 
föreskrivs att nya kandidater ska 
nomineras vid varje valomgång vid val av 
vice talmän, har parlamentet rätt att göra 
detta, eftersom parlamentet som suverän 
församling måste kunna fatta beslut om 
alla tänkbara kandidater, särskilt som 
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valet annars skulle försvåras.
2. Om inte annat följer av bestämmelserna 
i artikel 18.1 ska de vice talmännens 
rangordning bestämmas utifrån den 
ordning de valdes och vid lika röstetal av 
ålder.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna 
i artikel 18.1 ska de vice talmännens 
rangordning bestämmas utifrån den 
ordning de valdes och vid lika röstetal av 
ålder.

När val inte har förrättats genom sluten 
omröstning ska rangordningen vara den 
ordning i vilken talmannen läst upp 
namnen.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Efter valet av vice talmän ska parlamentet 
välja fem kvestorer.

Efter valet av vice talmän ska parlamentet 
välja fem kvestorer.

Kvestorerna ska väljas enligt samma 
förfarande som de vice talmännen.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 1.


