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Na červnovém plenárním zasedání Parlamentního shomáždení Rady Evropy jsme zvolili
nového českého soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Po dobu dalších 9
let jím bude Aleš Pejchal. Průběh volby vystihuje tento článek na blogu jiné právo. Osobně jsem
byla mezi těmi, co volili Zdeňka Kühna.

Nový český soudce ESLP

Parlamentní shromáždění Rady Evropy dnes zvolilo čtyři nové soudce ESLP, mimo jiné
nového soudce za Českou republiku. Stal se jím Aleš Pejchal. K výsledku volby pro zasvěcené
komentáře netřeba. Tak snad jenom tři poznámky k volbě samotné.
1/ V prvním kole, které se konalo včera, nebyl za Českou republiku zvolen žádný kandidát,
neboť žádný nedosáhl nadpoloviční většiny všech platně odevzdaných hlasů. Výsledky byly
následující
:
"Number of members voting: 250
Blank or spoiled ballot papers: 29
Votes cast: 221
Absolute majority required: 111

The votes cast were as follows:
Ms Mahulena Hofmannová: 61
Mr Zdeněk Kühn: 63
Mr Aleš Pejchal: 97

None of the candidates having obtained an absolute majority of the votes cast, a second round
of voting will be held on Wednesday 27 June from 10 a.m. to 1 p.m., where a relative majority
will be required."

2/ V dnešním druhém kole stačila pro zvolení prostá většina, které dosáhl Aleš Pejchal :

"Members voting / votants au total 162
Spoilt or blank ballot(s) / bulletin(s) nul(s) ou blanc(s) 4
Votes cast / suffrages exprimés 158
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The votes were cast as follows / Les suffrages ont été exprimés comme suit
Ms Mahulena Hofmannová 24
Mr Zdenek Kühn 44
Mr Aleš Pejchal 90

3/ Vcelku by mě zajímalo, jaké výhrady měl vůči odlišnému zacházení s jednotlivými kandidáty
anglický člen Parlamentního shromáždění Lord Tomlinson předtím, než mu vypnuli mikrofon v
debatě ( záznam pod bodem 2 zde ). Volnou debatu na parlamentní půdě zjevně vnímají v
Parlamentním shromáždění trochu odlišně …
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