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Rozporządzenie w sprawie głosowania
Przyjęte przez Zgromadzenie Polityczne EPL w dniach 6-7 września 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie głosowania w wyborach
na kandydata EPL na Przewodniczącego Komisji
Europejskiej w wyborach europejskich w 2019 r.
1.
Niniejsze rozporządzenie przyjęte przez Zgromadzenie polityczne EPL na
posiedzeniu w Brukseli 6-7 września 2018 r. obowiązuje podczas wyboru kandydata
EPL na Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który odbędzie się na XXV Kongresie
EPL w dniach 7-8 listopada 2018 r. w Helsinkach, w Finlandii.
2.
Zgromadzenie polityczne wyznacza Przewodniczącego oraz co najmniej
jednego Asesora i Sekretarza Komisji Skrutacyjnej. Sekretarze Skrutacyjni będą
nadzorować prawidłowe stosowanie niniejszego Rozporządzenia i Statutu.
a. Przewodniczącym będzie pan Dara Murphy, wiceprzewodniczący EPL
b. Sekretarzem będzie pan Guy Korthoudt
c. Asesorami będą pani Esther De Lange i pan Paco Aziz
3.

Sesja głosowania

Członkowie Kongresu EPL z prawem głosu mogą głosować w czwartek, 8 listopada
w godz. 10:30-12:00, wypełniając kartę do głosowania na kandydata EPL na
Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
4.
Prawo do głosowania mają poniższe osoby (artykuł I a przepisów
wewnętrznych EPL oraz artykuł 5 Statutu EPL*):
- członkowie Prezydium EPL;
- przewodniczący zwyczajnych i stowarzyszonych partii członkowskich oraz
stowarzyszeń zrzeszonych;

- delegaci zwyczajnych i stowarzyszonych partii członkowskich oraz
stowarzyszeń zrzeszonych;
- szefowie państw i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy są
członkami zwyczajnej partii członkowskiej;
- poszczególni członkowie stowarzyszeń zrzeszonych (por. art. 5 akapit
czwarty regulaminu);
- członkowie Komisji Europejskiej, pod warunkiem, że są członkami zwyczajnej
partii członkowskiej;
- przewodniczący EPL, grup o podobnych poglądach lub grup
stowarzyszonych w Zgromadzeniach parlamentarnych Rady Europy,
OBWE i NATO, Komitecie Regionów, Unii na rzecz Regionu Morza
Śródziemnego i EURONEST , pod warunkiem że są członkami zwyczajnej
partii członkowskiej lub stowarzyszonej partii członkowskiej;
- delegaci EPL, grup o podobnych poglądach lub grup stowarzyszonych
podczas zgromadzeń parlamentarnych Rady Europy, OBWE i NATO,
Europejskiego Komitetu Regionów, Unii dla Śródziemnomorza i EURONEST,
pod warunkiem że są członkami zwyczajnej partii członkowskiej lub
stowarzyszonej partii członkowskiej;
* Artykuł 5 Statutu EPL: „Stowarzyszone partie członkowskie nie uczestniczą
w decyzjach dotyczących polityk i struktury Unii Europejskiej ani jej systemu
instytucjonalnego”.
5.
Skład Kongresu został ustalony przez Zgromadzenie Polityczne w dniach 4 i
5 czerwca 2018 r.
6.
W celu uzupełnienia listy wyborców zwyczajne i stowarzyszone partie
członkowskie EPL, stowarzyszenia członkowskie i Grupy EPL w Zgromadzeniach
Parlamentarnych Rady Europy, OBWE i NATO, Europejskim Komitecie Regionów, Unii
dla Śródziemnomorza oraz Euronest powinny powiadomić Sekretariat Generalny
EPL o nazwiskach swoich delegatów. Lista wyborców zostanie nieodwołalnie
zamknięta w dniu 26 października o godzinie 24:00 i będzie służyć jako Rejestr
wyborców do Kongresu.
7.
Prawo do głosowania jest osobiste i niezbywalne. Głosowanie przez
pełnomocnika jest niedozwolone. W celu zastosowania tych obowiązujących
przepisów, sekretarze skrutacyjni będą sprawdzać tożsamość głosujących.

Wybór Kandydata EPL na
Przewodniczącego Komisji Europejskiej
Procedura i harmonogram dla kandydatów
Zgromadzenie Polityczne w dniach 9-10 kwietnia 2018 r.)

(zatwierdzone

przez

a. począwszy od 6 września 2018 r. i później: otwarcie składania kandydatur.
Warunkiem otrzymania nominacji jest poparcie kandydata przez jego/jej
własną partię członkowską oraz zatwierdzenie przez nie więcej niż dwie
partie członkowskie z dwóch krajów UE innych niż kraj pochodzenia
kandydata;
b. kandydaci muszą być mianowani na piśmie skierowanym do
Przewodniczącego EPL do dnia 17 października 2018 r. najpóźniej do godz.
12:00. Tylko Przewodniczący i Sekretarze Generalni zwyczajnych partii
członkowskich mają prawo do nominowania i/lub zatwierdzenia kandydata
pod warunkiem, że kandydat jest członkiem zwyczajnej partii członkowskiej;
c. kandydatury będą rozpatrywane przez Zgromadzenie Polityczne EPL na
posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 r., a po zatwierdzeniu, zostaną poddane
pod głosowanie na Kongresie EPL w dniu 8 listopada 2018 r.;
d. kandydat, który otrzyma bezwzględną większość ważnych głosów, zostanie
ogłoszony wybranym. Wstrzymania się od głosu nie uznaje się za ważny głos;
e. jeśli jest więcej niż dwóch kandydatów i żaden z kandydatów nie uzyska
wymaganej bezwzględnej większości głosów, druga tura odbędzie się
między dwoma kandydatami, którzy dostali największą liczbę ważnych
głosów w pierwszej turze wyborów. Wstrzymania się od głosu nie uznaje się
za ważny głos;
f. w przypadku wielu kandydatów, kandydaci zostaną przedstawieni na liście
alfabetycznej.

