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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2013 A7-0412/2 

Módosítás  2 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Jelölés és általános rendelkezések A tisztségviselık megválasztása 

1. Az elnököt, az alelnököket és a 

quaestorokat a 169. cikk rendelkezései 

szerint titkos szavazással választják. A 

jelöléshez szükséges a jelöltek 

beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 

képviselıcsoport, vagy legalább 40 

képviselı támogatása szükséges. Ha a 

jelölések száma nem haladja meg a 

betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 

közfelkiáltással is megválaszthatók. 

1. Az elnököt, az alelnököket és a 

quaestorokat a 169. cikk rendelkezései 

szerint titkos szavazással választják. A 
választásokat az eljárási szabályzat XXIa. 
mellékletében meghatározott módon, az 
egyetlen átvihetı szavazatos eljárás szerint 
bonyolítják le. A jelöléshez szükséges a 
jelöltek beleegyezése. A jelöléshez vagy 

egy képviselıcsoport, vagy legalább 40 

képviselı támogatása szükséges. Ha a 

jelölések száma nem haladja meg a 

betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 

közfelkiáltással is megválaszthatók. 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/3 

Módosítás  3 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

2. Az elnök, az alelnökök és a quaestorok 
megválasztása során tekintettel kell lenni 
a tagállamok és a politikai nézetek 
méltányos képviseletére. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2013 A7-0412/4 

Módosítás  4 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

1. Elıször az elnököt választják meg. A 

jelöléseket a szavazás valamennyi 
fordulója elıtt az elnöki feladatokat a 12. 
cikknek megfelelıen ideiglenesen ellátó 

képviselınek adják át, aki ezeket kihirdeti 

a Parlamentben Ha három fordulót 
követıen egy jelölt sem nyerte el a leadott 
szavazatok abszolút többségét, a negyedik 
fordulóban az a két képviselı szerepel, 
akik a harmadik fordulóban a legtöbb 
szavazatot kapták. Szavazategyenlıség 
esetén az idısebb jelöltet nyilvánítják 
megválasztottnak. 

1. Elıször az elnököt választják meg. A 

jelöléseket a szavazás elıtt az elnöki 

feladatokat a 12. cikknek megfelelıen 

ideiglenesen ellátó képviselınek adják át, 

aki ezeket kihirdeti a Parlamentben. 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/5 

Módosítás  5 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

15 cikk – 1 bekezdés és értelmezés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

1. Az alelnököket ezt követıen egyetlen 
szavazólapon választják meg. Azt a 
legfeljebb tizennégy jelöltet, akik az elsı 
fordulóban a leadott szavazatok abszolút 
többségét megszerzik, a szavazatszámok 
sorrendjében megválasztottnak 
nyilvánítják. Ha a megválasztott jelöltek 
száma nem éri el a betöltendı tisztségek 
számát, az elsıvel megegyezı feltételek 
mellett egy második fordulót tartanak a 
fennmaradó tisztségek betöltésére. Ha 
szükséges lenne harmadik forduló is, 
annak során relatív többség is elegendı a 
fennmaradó tisztségek betöltésére. 
Szavazategyenlıség esetén az idısebb 

jelölteket nyilvánítják megválasztottnak. 

1. Az alelnököket ezt követıen választják 

meg. Szavazategyenlıség esetén az 
idısebb jelölteket nyilvánítják 

megválasztottnak. 

Annak ellenére, hogy e cikk – a 14. cikk 
(1) bekezdésével ellentétben – nem 
rendelkezik kifejezetten az alelnökök 
megválasztása során a fordulók között új 
jelölések benyújtásáról, ez az eljárás 
mégis megengedhetı, mert a 
Parlamentnek – független szerv lévén – 
lehetıséget kell biztosítani valamennyi 
felmerülı jelöltrıl való döntésre, 
különösen, mivel egy ilyen lehetıség 
hiánya akadályozhatná a választások 
zavartalan lefolyását. 
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Or. en 



 

AM\923646HU.doc  PE502.586v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2013 A7-0412/6 

Módosítás  6 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Ha az elnökválasztás nem titkos 
szavazással történik, az elnök által 
felolvasott sorrend határozza meg az 
alelnökök rangsorát. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2013 A7-0412/7 

Módosítás  7 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

A quaestorokat is ugyanazon eljárás 
szerint választják meg, mint az 
alelnököket.   

törölve 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/8 

Módosítás  8 

Andrew Duff 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0412/2012 

Carlo Casini 

A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora 

tekintetében történı módosítása 

2012/2020(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

XXIa melléklet (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 XXIa. MELLÉKLET 

 Az egyetlen átvihetı szavazat (STV) 

 Az STV-rendszerben a szavazók, úgy 
szavaznak, hogy fontossági sorrendben 
felsorolják a jelölteket. A jelöltnek a 
megválasztáshoz el kell érnie egy kvótát, 
amely úgy számolandó, hogy az érvényes 
szavazatok számát elosztják a 
megválasztandó képviselık számánál 
eggyel nagyobb számmal. 

 A szavazólapokat a szavazók elsı 
kedvezményezettje szerint rendezik. A 
kvótát elérı jelölteket fontossági 
sorrendben megválasztottnak nyilvánítják. 
A sikeres jelöltekre leadott fennmaradó – 
vagyis a rájuk kvótán felül leadott – 
szavazatokat ezt követıen súlyozott 
értéken átruházzák a sikeres jelöltre elsı 
választottként szavazatot leadó szavazók 
második vagy következı választottjára. 

 Ha nem választottak meg elegendı 
jelöltet, akkor a legkevesebb szavazatot 
elért jelölt kiesik, és a rá leadott 
szavazatokat a második választásnál 
megjelölt (meg nem választott) jelöltekre 
ruházzák át. A többletszavazatok 
átruházását és a jelöltek kiejtését addig 
folytatják, amíg meg nem választják a 
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kívánt számú jelöltet. 

Or. en 

 

 

 


