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9.1.2013 A7-0412/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúce sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 13 – odsek 1 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Navrhovanie kandidátov a všeobecné 
ustanovenia 

Voľba funkcionárov 

1. Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 

volení v tajnom hlasovaní v súlade s 

článkom 169. Návrhy kandidátov sa 

predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy 

kandidátov môže predložiť iba politická 

skupina alebo najmenej štyridsať 

poslancov. Ak počet kandidátov 

neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú 

obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení 

aklamáciou. 

1. Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 

volení v tajnom hlasovaní v súlade s 

článkom 169. Voľby prebiehajú podľa 
postupu jedného prenosného hlasu, ako 
sa stanovuje v prílohe XXIa k tomuto 
rokovaciemu poriadku. Návrhy 
kandidátov sa predkladajú len s ich 

súhlasom. Návrhy kandidátov môže 

predložiť iba politická skupina alebo 

najmenej štyridsať poslancov. Ak počet 

kandidátov neprevyšuje počet funkcií, 

ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti 

zvolení aklamáciou. 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 13 – odsek 2 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Pri voľbách predsedu, podpredsedov a 
kvestorov by sa mala zohľadniť potreba 
celkového spravodlivého zastúpenia 
jednotlivých členských štátov a politických 
názorov. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 14 – odsek 1 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Predseda sa volí ako prvý. Návrhy 

kandidátov sa pred každým kolom 

hlasovania predkladajú poslancovi, ktorý 

dočasne predsedá podľa článku 12, ktorý 

ich predkladá Parlamentu. Ak ani po troch 
kolách hlasovania žiadny kandidát 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
odovzdaných hlasov, obmedzí sa štvrté 
kolo na tých dvoch poslancov, ktorí získali 
najväčší počet hlasov v treťom kole. V 
prípade rovnosti hlasov je za zvoleného 
vyhlásený starší kandidát. 

1. Predseda sa volí ako prvý. Návrhy 

kandidátov sa pred kolom hlasovania 

predkladajú poslancovi, ktorý dočasne 

predsedá podľa článku 12, ktorý ich 

predkladá Parlamentu. 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúce sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 15 – odsek 1 a výklad 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia, a to za použitia jedného 
hlasovacieho lístka. Z kandidátov, ktorí v 
prvom kole volieb získajú nadpolovičnú 
väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac 
štrnásť kandidátov vyhlásených za 
zvolených v poradí podľa počtu získaných 
hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov 
nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú 
obsadiť, uskutoční sa na obsadenie 
zostávajúcich miest druhé kolo volieb za 
rovnakých podmienok. Ak je potrebné 
vykonať tretie kolo volieb, postačí na 
obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna 
väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za 
zvoleného vyhlásený starší kandidát. 

1. Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia. V prípade rovnosti hlasov 
je za zvoleného vyhlásený starší kandidát. 

Aj keď sa tento článok na rozdiel od 
článku 14 ods. 1 výslovne nezmieňuje o 
nových návrhoch kandidátov medzi 
jednotlivými kolami voľby podpredsedov, 
takáto možnosť sa pripúšťa, keďže 
Parlament ako suverénny orgán musí 
mať možnosť zvážiť každý možný návrh 
kandidáta, najmä preto, že absencia 
takejto možnosti by mohla zabrániť 
plynulému priebehu volieb. 

 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2013 A7-0412/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúce sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak sa voľba neuskutočnila tajným 
hlasovaním, prednostné poradie 
podpredsedov sa určí podľa poradia, v 
akom predseda prečíta ich mená v pléne. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúce sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Článok 16 – odsek 2 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Pri voľbe kvestorov sa použije rovnaký 
postup ako pri voľbe podpredsedov. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2013 A7-0412/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 
Andrew Duff 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0412/2012 
Carlo Casini 
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúce sa prednostného poradia 

podpredsedov zvolených aklamáciou 

2012/2020(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 
Príloha XXIa (nová) 
 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 PRÍLOHA XXIa 

 Jeden prenosný hlas 

 Pri systéme jedného prenosného hlasu 
hlasujúci zoraďujú kandidátov podľa 
preferencií. Aby bol kandidát zvolený, 
musí splniť kvótu, ktorá sa vypočíta ako 
počet platných odovzdaných hlasov 
vydelený číslom o jedno vyšším ako počet 
volených kandidátov. 

 Odovzdané hlasy sa rozdelia podľa prvej 
voľby hlasujúcich. Kandidáti, ktorí splnia 
kvótu, sa vyhlásia za zvolených v poradí, v 
akom im boli odovzdané hlasy. 
Nadbytočné hlasy úspešných kandidátov, 
to znamená počet hlasov v ich prospech 
presahujúcich kvótu, sa potom pomerne 
prevedú na kandidátov, ktorí boli na 
druhom alebo ďalšom mieste u voličov, 
ktorí hlasovali za úspešného kandidáta na 
prvom mieste. 

 Ak sa nezvolí dostatočný počet 
kandidátov, kandidát s najnižším počtom 
hlasov sa z voľby vylúči a jeho hlasy sa 
pridelia ostatným (nezvoleným) 
kandidátom označeným v hlasovaní ako 
druhí v poradí. V tomto postupe 
prenášania hlasov a vylučovania 
kandidátov sa pokračuje dovtedy, kým sa 
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nezvolí potrebný počet kandidátov. 

Or. en 

 

 

 


