
1/2

Tiskovna služba
Direktorat za medije
Direktor - Predstavnik za tisk : Jaume DUCH GUILLOT
Referenčna št.:20140630IPR51011
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000

SL

Število veljavnih glasov: 691

Neveljavni glasovi: 13

Število oddanih glasov: 704

Rezultati 2. kroga

394 glasovAdina Ioana VALEAN (ELS, RO)
400 glasovIldikó GÁLL-PELCZ (ELS, HU)
406 glasovRamón Luis VALCÁRCEL SISO (ELS, ES)
437 glasovRainer WIELAND (ELS, DE)
441 glasovMairead MCGUINNESS (ELS, IE)
452 glasovAntonio TAJANI (ELS, IT)

Šest podpredsednikov, ki so bili izvoljeni v prvem krogu glasovanja:

Absolutna večina, potrebna za izvolitev: 359

Število veljavnih glasov: 717

Prazne in neveljavne glasovnice: 12

Število oddanih glasov: 729

Rezultati 1. kroga

284 glasov, tretji krogRyszard CZARNECKI (ECR, PL)
302 glasov, tretji krogDimitris PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)
319 glasov, tretji krogUlrike LUNACEK (Zeleni/EFA, AT)
365 glasov, tretji krogAlexander GRAF LAMBSDORFF (ALDE, DE)
377 glasov, tretji krogOlli REHN (ALDE, FI)
394 glasov, drugi krogDavid SASSOLI (S&D, IT)
406 glasov, drugi krogCorina CREŢU (S&D, RO)
406 glasov, drugi krogSilvye GUILLAUME (S&D, FR)
394 glasov, prvi krogAdina Ioana VALEAN (ELS, RO)
400 glasov, prvi krogIldikó GÁLL-PELCZ (ELS, HU)
406 glasov, prvi krogRamón Luis VALCÁRCEL SISO (ELS, ES)
437 glasov, prvi krogRainer WIELAND (ELS, DE)
441 glasov, prvi krogMairead MCGUINNESS (ELS, IE)
452 glasov, prvi krogAntonio TAJANI (ELS, IT)

Podpredsedniki po vrstnem redu števila prejetih glasov so::

V torek popoldne so evropski poslanci v treh krogih glasovanja izvolili vseh 14
podpredsednikov Parlamenta. Šest podpredsednikov je bilo izvoljenih v prvem
krogu, trije v drugem in preostalih pet v tretjem z navadno večino oddanih veljavnih
glasov. 

Plenarno zasedanje [01-07-2014 - 19:31]

Izvoljenih 14 podpredsednikov Evropskega
parlamenta
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Postopek: Volitve podpredsednikov

Podpredsedniki nadomeščajo predsednika parlamenta pri opravljanju njegovih nalog, še
posebej med plenarnimi zasedanji, kjer tudi vodijo seje in razprave. Po funkciji so tudi člani
predsedstva Parlamenta. Predsednik jih lahko pooblasti za opravljanje katere koli od
svojih nalog, večinoma pa se specializirajo za različna delovna področja.

Funkcija podpredsednikov

284 glasovRyszard CZARNECKI (ECR, PL)
302 glasovDimitris PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)
319 glasovUlrike LUNACEK (Zeleni/EFA, AT)
365 glasovAlexander GRAF LAMBSDORFF (ALDE, DE)
377 glasovOlli REHN (ALDE, FI)

V tretjem krogu je bilo izvoljenih pet podpredsednikov. Za izvolitev je zadostovala navadna
večina glasov.

Število veljavnih glasov: 690

Neveljavni glasovi: 16

Število oddanih glasov: 706

Rezultati 3. kroga

394 glasovDavid SASSOLI (S&D, IT)
406 glasovCorina CREŢU (S&D, RO)
406 glasovSilvye GUILLAUME (S&D, FR)

Trije podpredsedniki, ki so bili izvoljeni v drugem krogu glasovanja:

Absolutna večina, potrebna za izvolitev: 359

Sporočilo za javnost


