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Textul în vigoare Amendamentul 

Preşedintele, vicepreşedinţii şi chestorii 

sunt aleşi prin vot secret, în conformitate 

cu dispoziţiile articolului 182. 

Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 

acordul celor interesaţi. Ele pot fi 

prezentate numai de un grup politic sau de 

un număr de cel puţin 40 de deputaţi. Cu 

toate acestea, în cazul în care numărul de 

candidaturi nu depăşeşte numărul de locuri 

care urmează a fi ocupate, candidaţii pot fi 

aleşi prin aclamare. 

Președintele, vicepreședinții și chestorii 

sunt aleși prin vot secret, în conformitate 

cu dispozițiile articolului 182. 

Candidaturile trebuie să fie prezentate cu 

acordul celor interesați. Ele pot fi 

prezentate numai de un grup politic sau de 

un număr de cel puțin 40 de deputați. Cu 

toate acestea, în cazul în care numărul de 

candidaturi nu depășește numărul de locuri 

care urmează a fi ocupate, candidații pot fi 

aleși prin aclamare. Deputații au dreptul 

de a ocupa funcția de Președinte pentru 

cel mult două mandate în temeiul 

articolului 19 alineatul (1), indiferent 

dacă mandatele sunt consecutive sau nu. 

Or. en 

Justificare 

Într-un moment în care concentrarea puterii este criticată în mai multe țări din întreaga lume, 

considerăm că această modificare nu numai că ar promova reînnoirea conducerii, dar ar demonstra, de 

asemenea, valorile democratice ale acestui Parlament și ar încuraja un sistem de control și echilibrare 

în jurul unuia dintre cei mai vizibili reprezentanți ai noștri. În plus, ar fi logic ca normele privind durata 

mandatului Președintelui Parlamentului European să se alinieze cu cele privind mandatul Președintelui 

Consiliului European, care este de doi ani și jumătate, reînnoibil o singură dată. 

 


