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1. Achtergrond

Het Reglement bepaalt onder meer:

"De Voorzitter, de ondervoorzitters en de quaestoren worden bij geheime stemming gekozen 
[...]. Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten niet groter is dan het aantal te 
vervullen zetels, kunnen zij bij acclamatie worden gekozen." (artikel 13, lid 1)

De Voorzitter heeft op 3 september 2010 in essentie gevraagd of dit ook geldt wanneer er slechts 
één kandidaat is en er maar één functie moet worden vervuld.

Onze commissie heeft hierop op 15 juni 2011 het volgende bevestigend antwoord gegeven:

"Wanneer één ondervoorzitter moet worden vervangen en er slechts één kandidaat is, kan deze 
bij acclamatie worden gekozen. De Voorzitter bepaalt of de verkiezing bij acclamatie dan wel 
bij geheime stemming plaatsvindt. De gekozen kandidaat neemt de plaats in de rangorde van 
de te vervangen ondervoorzitter over."

Het schrijven aan de Voorzitter is in zijn geheel bij dit werkdocument gevoegd.

In de brief wordt gewag gemaakt van andere aspecten van de verkiezing van de ondervoorzitters 
waarop onze commissie in een later stadium zal terugkomen met het oog op een eventuele 
wijziging van het Reglement.

2. Vraagpunten

a) Moet de discretionaire bevoegdheid van de Voorzitter voor wat betreft de rangorde van 
de ondervoorzitters worden begrensd of opgeheven?

Volgens de interpretatie van de Commissie constitutionele zaken van artikel 13, lid 1, van het 
Reglement kan de Voorzitter dus wanneer er evenveel kandidaten zijn als te vervullen functies 
overgaan tot een verkiezing bij acclamatie dan wel bij geheime stemming in de zin van 
artikel 169 van het Reglement. In geval van een verkiezing bij acclamatie beslist de Voorzitter 
tegelijkertijd over de rangorde van de ondervoorzitters (artikel 15, lid 2, tweede alinea). De 
mogelijkheid dat een dergelijk besluit van de Voorzitter in bepaalde gevallen niet de unanieme 
goedkeuring wegdraagt, baart sommigen zorgen. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de 
door de Voorzitter voorgestelde rangorde door een aantal Parlementsleden of een fractie kan 
worden aangevochten dan wel dat de bevoegdheid van de Voorzitter tot vaststelling van de 
rangorde kortweg wordt opgeheven, zodat er een stemming dient plaats te vinden.

Gevraagd naar de praktische aspecten van de verkiezingen van de ondervoorzitters heeft de voor 
de verkiezingen verantwoordelijke dienst (DG Presidium, directoraat Plenaire Vergadering) de 
volgende informatie verstrekt: wanneer de fracties het eens zijn over de te benoemen personen, 
worden deze (gewoonlijk veertien) personen bij acclamatie gekozen. De rangorde wordt 
vervolgens vastgesteld door middel van een stemming. De reden hiervoor is dat de fracties het 
wellicht wel eens kunnen worden over de personen, maar nooit over de rangorde. In een 
dergelijke situatie oefent de Voorzitter zijn (rechtsgeldige) privilege om de rangorde te bepalen 
niet uit. Als de fracties het niet eens worden over de te kiezen personen of als er "onafhankelijke"
kandidaturen zijn, volgt er een stemming en wordt de rangorde bepaald door de volgorde waarin 
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de kandidaten zijn gekozen (artikel 15, lid 2 van het Reglement).

Op basis van deze redenering zou de volgende wijziging van het Reglement kunnen worden 
overwogen, zodat het Reglement aansluit bij de praktijk van het Parlement en de genoemde 
bezwaren worden weggenomen: 

Bestaande tekst Amendement

Artikel 15
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 15
Verkiezing van de ondervoorzitters

2. Behoudens het bepaalde in artikel 18, 
lid 1, wordt de rangorde der 
ondervoorzitters bepaald door de volgorde 
waarin zij zijn gekozen en, bij staking van 
stemmen, door hun leeftijd.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 18, 
lid 1, wordt de rangorde der 
ondervoorzitters bepaald door de volgorde 
waarin zij zijn gekozen en, bij staking van 
stemmen, door hun leeftijd.

Wanneer de verkiezing niet bij geheime 
stemming geschiedt, stemt de rangorde 
overeen met de volgorde waarin de namen 
door de Voorzitter worden afgeroepen.

Wanneer de verkiezing bij acclamatie
geschiedt, wordt de rangorde vervolgens bij 
geheime stemming bepaald.

b) Moet er een wijziging worden aangebracht in de manier waarop de ondervoorzitters 
worden gekozen?

In artikel 15, lid 1, eerste en tweede zin, van het Reglement is bepaald dat in de eerste en tweede 
stemronde diegenen zijn gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen 
hebben behaald. Er kan worden betoogd dat het Reglement zo aangeeft dat de leden van het 
Bureau gesteund zouden moeten worden door een zo groot mogelijke meerderheid. Het 
Reglement gewaagt echter niet van een minimumaantal uitgebrachte stemmen. Zo zijn zelfs de 
stembriefjes geldig van degenen die maar voor één kandidaat hebben gestemd.

Deze mogelijkheid zou echter strijdig kunnen zijn met de strekking van artikel 15, lid 1, van het 
Reglement en zou kunnen worden ondervangen door te bepalen dat een stembriefje alleen geldig 
is wanneer ten minste de helft van de stemmen erop is gebruikt.

Bij navraag over dit punt heeft de bevoegde dienst de volgende informatie verstrekt: voor één 
enkele kandidaat stemmen, is niet gebruikelijk. Uit een analyse van de resultaten van de laatste 
verkiezingen in 2009, is gebleken dat er bij de verkiezing van de ondervoorzitters gemiddeld 
gebruik is gemaakt van 6,23 stemmen (op 14) in de eerste ronde, 4,61 stemmen (op 11) in de 
tweede ronde en 4,84 stemmen (op 11) in de derde ronde. De volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen hangt af van het aantal Parlementsleden dat een geldige stem heeft 
uitgebracht (= stemmende Parlementsleden minus ongeldige stemmen en onthoudingen). De 
volstrekte meerderheid kan dus niet worden beïnvloed door het feit dat een stemmer meer of 
minder stemmen op zijn stembriefje gebruikt.
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BIJLAGE

Commissie constitutionele zaken
De voorzitter

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15.06.2011

De heer Jerzy BUZEK
Voorzitter van het Europees Parlement
Wiertzstraat
1047 Brussel

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: Interpretatie van artikel 13 en 18 van het Reglement, verkiezing van de ondervoorzitters

Naar aanleiding van uw schrijven van 3 september 2010 heeft de door mij voorgezeten 
Commissie constitutionele zaken de door u aangekaarte kwestie bestudeerd. Zij is tot de 
conclusie gekomen dat wanneer er slechts één kandidaat is voor een te vervullen 
ondervoorzitterszetel, deze bij acclamatie kan worden gekozen.

Wij zijn tot deze conclusie gekomen aan de hand van de volgende redenering.

Indien een ondervoorzitter moet worden vervangen, wordt uit hoofde van artikel 18, lid 1, eerste 
alinea "overeenkomstig de bovenstaande bepalingen overgegaan tot de verkiezing van een 
opvolger".

Deze voor de ondervoorzitters toepasselijke en relevante "bovenstaande bepalingen" zijn te 
vinden in artikel 13 (Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen), artikel 15 (Verkiezing 
van de ondervoorzitters) en artikel 17 (Ambtstermijn).

Artikel 15, lid 1 betreft weliswaar de verkiezing van de ondervoorzitters, maar alleen die van 
meerdere ondervoorzitters en niet van één enkele ondervoorzitter in geval van een vacante zetel.

Artikel 15, lid 2 heeft betrekking op de rangorde van de gekozen kandidaten wanneer dit er 
meerdere zijn. Ook is gestipuleerd dat behoudens het bepaalde in artikel 18, lid 1 de rangorde der 
ondervoorzitters wordt bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen. In het artikel is echter 
niet bepaald welke verkiezingswijze geldt wanneer er voor een zetel slechts één kandidaat is.

Bijgevolg gaan de "algemene bepalingen" van artikel 13 een rol spelen. Uit hoofde van het eerste 
lid van dit artikel worden de ondervoorzitters over het algemeen bij geheime stemming gekozen. 



DT\904518NL.doc 5/5 PE470.041v03-00

NL

Zij kunnen bij uitzondering bij acclamatie worden gekozen, "[w]anneer het aantal voorgedragen 
kandidaten niet groter is dan het aantal te vervullen zetels". Dit is het geval wanneer er één te 
vervullen zetel is en één enkele kandidaat. Er kan echter worden tegengeworpen dat de 
formulering "aantal voorgedragen kandidaten" aangeeft dat er meer dan een kandidatuur vereist
is. Het woord "aantal" verwijst grammaticaal gezien evenwel altijd naar een meervoud en heeft 
ook een betekenis voor wat betreft het getal één. De Franse en Duitse versies staven deze 
conclusie ("Zahl der Kandidaten", "le nombre des candidatures"). Ook vanuit het oogpunt van de 
bescherming van minderheden is er geen reden om een stemming bij acclamatie uit te sluiten, 
omdat de minderheidsfracties zoals altijd hun eigen kandidaten kunnen aanwijzen uit hoofde van 
artikel 13, lid 1, derde zin, waardoor een stemming bij acclamatie wordt verhinderd.

De Commissie constitutionele zaken heeft derhalve op haar vergadering van 15 juni 2011 met 
algemene stemmen1 de volgende interpretatie goedgekeurd van artikel 13, lid 1, van het 
Reglement en verzoekt u het Parlement tijdens de eerstvolgende vergaderperiode hiervan in 
kennis te stellen conform artikel 211, lid 3, van het Reglement:

"Wanneer één ondervoorzitter moet worden vervangen en er slechts één kandidaat is, kan deze 
bij acclamatie worden gekozen. De Voorzitter bepaalt of de verkiezing bij acclamatie dan wel bij 
geheime stemming plaatsvindt. De gekozen kandidaat neemt de plaats in de rangorde van de te 
vervangen ondervoorzitter over."

De Commissie constitutionele zaken zal in een later stadium terugkomen op andere aspecten van 
de verkiezing van de ondervoorzitters, met het oog op een eventuele wijziging van het 
Reglement.

(slotformule en ondertekening)

                                               
1 Aan de stemming namen deel:
Leden: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas 
Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Plaatsvervangers: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki.


