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Alteração do artigo 117.º (Eleição do Presidente da Comissão) e do Anexo XVI 
(Diretrizes para a aprovação da Comissão)

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 117 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

O Parlamento elegerá o Presidente da 
Comissão por maioria dos membros que o 
compõem.

O Parlamento elegerá o Presidente da 
Comissão por maioria dos membros que o 
compõem.

A votação será secreta. A votação será nominal.

Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo XVI – ponto 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

Em derrogação ao procedimento 
estabelecido no oitavo parágrafo da alínea 
c) do n.º 1, se a votação em sessão plenária 
visar a nomeação de um único comissário, 
será feita por escrutínio secreto.

Se a votação em sessão plenária visar a 
nomeação de um único comissário, será 
feita por escrutínio nominal.

Or. en

Justificação

In order to promote good governance, the European Parliament must conduct its work as 
openly as possible. It should be noted that under Article 10(3) of the Treaty on European 
Union, ‘decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen’. Matters 
such as the election of the President of the Commission are fundamental events in the 
democratic life of the European Union and, as such, should benefit from due attention and be 
subject to a level of rigour and commitment commensurate with the significance of such a 
decision. In order to allow citizens to acquaint themselves with the political orientations 
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expressed, such matters should take place in a public forum without secrecy.
An open ballot guarantees the necessary respect for transparency and full accountability 
vis-à-vis the electorate. Conversely, a secret ballot allows elected representatives to avoid 
this responsibility, contrary to the expectations of Europe’s citizens. Democracy is about 
assuming public responsibility, and transparency in the voting practices of the European 
Parliament can only help to achieve this aim.

The proposal to amend Parliament’s Rules of Procedure introduces greater transparency and 
resolves an internal contradiction in Parliament’s Rules of Procedure. At the moment the 
election of the Commission President takes place by secret ballot and the approval of the 
Commission by roll-call vote. Under the amendment in question all important decisions – the 
election of the Commission President, the approval of the Commission and the appointment of 
an individual Commissioner – would be taken by roll-call vote.


