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Alteração dos artigos 17.º e 204.º (aplicação do método d'Hondt)

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 17 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

Artigo 17.º Artigo 17.º

Eleição dos vice-presidentes Eleição dos vice-presidentes

1. Proceder-se-á em seguida à eleição dos 
vice-presidentes, utilizando-se um único 
boletim. Serão eleitos à primeira volta, 
dentro do limite dos 14 lugares a preencher 
e pela ordem dos votos obtidos, os 
candidatos que obtiverem a maioria 
absoluta dos votos expressos. Se o número 
de candidatos eleitos for inferior ao 
número de lugares a preencher, 
proceder-se-á a um segundo escrutínio, nas 
mesmas condições, a fim de preencher os 
restantes lugares. Se for necessário um 
terceiro escrutínio, utilizar-se-á o critério 
da maioria relativa para o preenchimento 
dos lugares vagos. Em caso de empate, 
serão eleitos os candidatos mais idosos.

1. Proceder-se-á em seguida à eleição dos 
vice-presidentes, utilizando-se um único 
boletim. Os lugares vagos serão repartidos 
entre os diferentes grupos políticos 
mediante a aplicação do método d'Hondt. 
Serão eleitos à primeira volta, dentro do 
limite dos 14 lugares a preencher e pela 
ordem dos votos obtidos, os candidatos que 
obtiverem a maioria absoluta dos votos 
expressos. Se o número de candidatos 
eleitos for inferior ao número de lugares a 
preencher, proceder-se-á a um segundo 
escrutínio, nas mesmas condições, a fim de 
preencher os restantes lugares. Se for 
necessário um terceiro escrutínio, 
utilizar-se-á o critério da maioria relativa 
para o preenchimento dos lugares vagos. 
Em caso de empate, serão eleitos os 
candidatos mais idosos.

Or. fr

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 204 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

Mesas das comissões

1. Na primeira reunião subsequente à 
eleição dos membros das comissões nos 

Mesas das comissões

1. Na primeira reunião subsequente à 
eleição dos membros das comissões nos 
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termos do artigo 199.º, estas elegerão, em 
escrutínios distintos, o presidente e os 
vice-presidentes, que constituirão a 
respetiva mesa. O número de 
vice-presidentes a eleger será determinado 
pelo Parlamento com base numa proposta 
da Conferência dos Presidentes. 

termos do artigo 199.º, estas elegerão, em 
escrutínios distintos, o presidente e os 
vice-presidentes, que constituirão a 
respetiva mesa. O número de 
vice-presidentes a eleger será determinado 
pelo Parlamento com base numa proposta 
da Conferência dos Presidentes. Este 
número será, em seguida, repartido entre 
os diferentes grupos políticos mediante a 
aplicação do método d'Hondt. 

Or. fr

Justificação

La répartition des fonctions au sein de l'institution parlementaire européenne est 
normalement réalisée selon la formule d'Hondt, qui garantit la juste représentation de 
l'ensemble des groupes politiques constitués. Jusqu'ici objet d'un Gentlemen Agreement entre 
les groupes, l'application de la formule d'Hondt ne peut pas, sans violer le principe 
démocratique, être décidée à géométrie variable: aucun groupe parlementaire régulièrement 
constitué ne saurait en être exclu. Il est donc proposé de régulariser et systématiser le recours 
au système d'Hondt pour la désignation des vice-présidents du Parlement, des bureaux des 
commissions et des délégations.


