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PARLAMENTIDEVAHELISTE DELEGATSIOONIDE AVAKOOSOLEKUD1

oOo 

AVAKOOSOLEKUTE KORD

Kodukorra artiklid 191 ja 198
viitega artiklitele 12, 13, 14, 168, 169 ja 187 vastavalt artiklitele 195 ja 196 ning I lisale

oOo

1. KOOSOLEKU AVAMINE AJUTISELT ESIMEHE KOHUSEID TÄITVA 

PARLAMENDILIIKME JUHATUSEL

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige

1. (vajaduse korral) veendub, et ametist lahkuv esimees või tema puudumise korral 

ametist lahkuv aseesimees aseesimeeste järjestuse alusel või nende puudumise 

korral kõige kauem ametis olnud parlamendiliige ei soovi koosolekut juhatada

2. kuulutab koosoleku avatuks

3. tuletab meelde 

a) koosoleku eesmärki: delegatsiooni juhatuse moodustamine esimehe ja ühe 

kuni kolme aseesimehe valimise teel vastavalt kodukorra artiklitele 191 ja 

198

b) valimise järjekorda:

. esimees

. aseesimehed

                                               
1 Kohaldatakse järgmiste delegatsioonide suhtes: parlamentidevahelised delegatsioonid, delegatsioonid parlamentaarsetes 
ühiskomisjonides, delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja delegatsioonid mitmepoolsetes assambleedes.
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4. registreerib asendusliikmed (artikkel 187)

2. ESIMEHE VALIMINE AJUTISELT ESIMEHE KOHUSEID TÄITVA 

PARLAMENDILIIKME JUHTIMISEL

A: Ettevalmistused

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige

1. kontrollib kvoorumit (1/4 liikmetest) (artikli 195 lõige 2)

2. palub üles seada juhatuse liikme kandidaadid ja kontrollib, et:

a) kandidaadi on üles seadnud fraktsioon või vähemalt 5% täisliikmetest (artikli 

13 lõige 1);

b) kandidaat või kandidaadid on andnud nõusoleku enda ülesseadmiseks 

(kandidaadi koosolekult puudumise korral võib tema nõusolek olla esitatud 

kirjalikult) (artikli 13 lõige 1);

c) kandidaat või kandidaadid on täitnud majanduslike huvide 
deklaratsiooni (I lisa artikli 1 lõige 2 ja artikkel 2)

B: Valimine lihtsa heakskiitmise teel

Kui esitatud on üksainus kandidaat ja üks kuuendik delegatsiooni liikmetest ei esita 

taotlust salajase hääletuse läbiviimiseks (artikli 191 lõike 2 teine lõik), kuulutab

ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige kandidaadi valituks 

heakskiitmise teel (artikli 191 lõike 2 esimene lõik).

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige palub valituks osutunud 

esimehel asuda oma kohale.

Esimees läheb kohe edasi punkti 3 juurde.
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C: Salajane hääletus

Kui kandidaate on mitu või kui üks kuuendik delegatsiooni liikmetest esitab vastava 

taotluse, korraldab ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige salajase 

hääletuse (artikli 191 lõike 2 teine lõik).

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige

1. tuletab meelde, et igal liikmel on ainult üks hääl ja et valituks osutumiseks on 

vajalik:

– antud häälte absoluutne enamus1; antud häälteks loetakse kandidaadi poolt 

ja vastu antud hääled (artikli 191 lõike 2 kolmas ja neljas lõik);

a) üheainsa kandidaadi korral (sõltumata hääletusvoorust) (artikli 191 lõike 

2 kolmas lõik);

b) esimeses voorus (sõltumata kandidaatide arvust) (artikli 191 lõike 2 neljas 

lõik);

– suhteline häälteenamus: mitme kandidaadi korral teises hääletusvoorus (häälte 

võrdse arvu korral loetakse valituks vanem kandidaat) (artikli 191 lõike 2 neljas 

lõik);

2. loetleb asendusliikmed

3. teavitab liikmeid võimalusest kasutada esimehe valimisel salajase hääletuse teel 

hääletussedeleid või elektroonilist hääletussüsteemi (artikli 168 lõige 1).

                                               
1 Esimene täisarv, mis on suurem kui pool antud häälte arvust.
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1) Esimene hääletusvoor

Hääletussedelid

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige

1. valib loosi teel kaks kuni kaheksa häältelugejat (artikli 169 lõike 4 esimene lõik) 

(NB! kandidaadid ei saa olla häältelugejad – artikli 169 lõike 4 teine lõik)

2. teeb teatavaks kandidaadid

3. laseb välja jagada hääletussedelid, millele on märgitud kandidaadi või 

kandidaatide nimi või nimed

4. avab hääletuse, kutsudes tähestikulises järjekorras hääletama delegatsiooni

iga liikme, kes laseb hääletussedeli valimiskasti ja annab allkirja 

hääletusnimekirja

5. hääletuse lõppedes katkestab koosoleku häälte lugemiseks.

Hääled loevad kokku häältelugejad (artikli 169 lõike 4 esimene taane)

6. teeb teatavaks tulemused:

. hääletanute arvu

. tühjade või kehtetute hääletussedelite arvu

. antud häälte arvu (tühje või kehtetuid hääletussedeleid ei arvestata)

. nõutava häälteenamuse

. iga kandidaadi tulemuse.

. Kui üks kandidaat on saanud antud häälte absoluutse enamuse, 

kuulutab ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige ta esimeheks 

valituks ja palub tal asuda oma kohale;

Esimees läheb kohe edasi punkti 3 juurde.
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. Kui ükski kandidaat ei saanud antud häälte absoluutset enamust, viib 

ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige läbi teise hääletusvooru 

(vt „2) Teine hääletusvoor”).

Elektrooniline hääletus (kuni kaks kandidaati täidetavale ametikohale)

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige

1. kontrollib, kas kõigil hääletusel osalevatel täis- ja asendusliikmetel on 

hääletuskaart 

2. kui mõnel hääletusel osaleval täis- või asendusliikmel ei ole hääletuskaarti, 

teatab, et seetõttu tuleb kasutada hääletamiseks hääletussedeleid (ja kasutab 

punktis „Hääletussedelid” ette nähtud menetlust)

3. kui kõigil hääletusel osalevatel täis- ja asendusliikmetel on hääletuskaart, teatab, 

et hääletus toimub elektroonilise hääletussüsteemi abil

4. teeb teatavaks kandidaadid

5. määrab kindlaks, millisele kandidaadile vastab milline hääletusnupp

(tähestikulises järjekorras)

– roheline nupp: kandidaat nr 1 

– punane nupp: kandidaat nr 2

– valge nupp: erapooletu / kehtetu hääl / tühi hääl

(NB! ametisse nimetamisel arvestatakse ainult antud hääli)

6. tuletab meelde, et kui hääletaja teeb vea, peab ta vajutama kahele nupule korraga ja 

saab seejärel uuesti hääletada

7. teatab, et tegemist on salajase hääletusega
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8. kuulutab hääletuse alanuks 

9. kuulutab hääletuse lõppenuks

10. teeb teatavaks tulemused:

. hääletanute arvu

. antud häälte arvu (tühje või kehtetuid hääli ei arvestata)

. nõutava häälteenamuse

. iga kandidaadi tulemuse.

. Kui üks kandidaat on saanud antud häälte absoluutse enamuse, 

kuulutab ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige ta esimeheks 

valituks ja palub tal asuda oma kohale;

Esimees läheb kohe edasi punkti 3 juurde.

. Kui ükski kandidaat ei saanud antud häälte absoluutset enamust, viib 

ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige läbi teise hääletusvooru 

(vt „2) Teine hääletusvoor”).
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2) Teine hääletusvoor

Teine hääletusvoor viiakse läbi analoogiliselt esimese vooruga:

1. kvoorumi kontrollimine (artikli 195 lõige 2)

2. kandidaatide ülesseadmine

3. hääletus

– hääletussedelite abil

NB! Häältelugejad on samad, kes esimeses voorus. (Kui üks või mitu 

häältelugejat ei viibi enam kohal, valitakse loosi teel ainult asendaja(d).)

– elektroonilise hääletussüsteemi abil

4. tulemuste väljakuulutamine:

. hääletanute arv

. tühjade või kehtetute häälte arv

. antud häälte arv

. iga kandidaadi tulemus.

. Valituks loetakse:

– üheainsa kandidaadi korral ainuke kandidaat, kui ta sai antud häälte 

absoluutse enamuse

– mitme kandidaadi korral kandidaat, kes sai kõige suurema arvu hääli

– võrdse häälte arvu korral kõige vanem kandidaat (artikli 191 lõike 2 

neljas lõik)

Ajutiselt esimehe kohuseid täitev parlamendiliige palub valituks osutunud 

esimehel asuda oma kohale.

Esimees läheb edasi punkti 3 juurde.
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3. ASEESIMEESTE VALIMINE ESIMEHE JUHTIMISEL

A: Ettevalmistused

Esimees viib läbi ühe kuni kolme aseesimehe valimise.

Esimees palub seada üksteise järel ja eraldi üles kandidaadid esimese, teise ja kolmanda 

aseesimehe ametikohale ning kontrollib, et:

1) kandidaadi on üles seadnud fraktsioon või vähemalt 5% täisliikmetest (artikli 13 lõige 

1) 

2) kandidaadid on andnud nõusoleku enda ülesseadmiseks (kandidaadi koosolekult 

puudumise korral võib tema nõusolek olla esitatud kirjalikult) (artikli 13 lõige 1) 

3) kandidaadid on täitnud majanduslike huvide deklaratsiooni (I lisa artikli 1 lõige 2 

ja artikkel 2) 

B: Valimine lihtsa heakskiitmise teel

Kui kandidaatide arv vastab täidetavate ametikohtade arvule ja üks kuuendik 

delegatsiooni liikmetest ei esita taotlust salajase hääletuse läbiviimiseks (artikli 191 lõike 2 

teine lõik), kuulutab esimees kandidaadi või kandidaadid valituks lihtsa heakskiitmise 

teel (artikli 191 lõike 2 esimene lõik).

Esimees palub valituks osutunud aseesimeestel asuda oma kohtadele esimehe kõrval.

C: Salajane hääletus

Kui kandidaatide arv on suurem kui täidetavate ametikohtade arv või kui üks kuuendik 

delegatsiooni liikmetest esitab vastava taotluse, korraldab esimees salajase hääletuse

(artikli 191 lõike 2 teine lõik).
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Esimees viib iga aseesimehe valimiseks läbi järjestikused eraldi hääletused (artikli 191 

lõige 1).

Iga aseesimehe valimine toimub vastavalt esimehe valimise korrale (vt punkt 2 C).

NB! Häältelugejad on samad, kes esimehe valimisel. (Kui üks või mitu häältelugejat ei viibi 

enam kohal, valitakse loosi teel ainult asendaja(d).)

Pärast iga valimise lõppu palub esimees valituks osutunud aseesimehel asuda oma 

kohale esimehe kõrval.




