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Amendementen op de artikelen 13, 14, 15 en 16

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 13

Bestaande tekst Amendement

Voordracht van kandidaten en algemene 
bepalingen

Verkiezing van ambtsdragers

1. De Voorzitter, de ondervoorzitters en de 
quaestoren worden bij geheime stemming 
gekozen, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 169. Voordrachten geschieden 
met instemming van de betrokkenen, en 
wel door een fractie of ten minste veertig 
leden. Wanneer het aantal voorgedragen 
kandidaten niet groter is dan het aantal te 
vervullen zetels, kunnen zij bij acclamatie 
worden gekozen.

1. De Voorzitter, de ondervoorzitters en de 
quaestoren worden bij geheime stemming 
gekozen, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 169. Bij die verkiezingen wordt 
de procedure van één overdraagbare stem, 
zoals neergelegd in bijlage XXII bij dit 
Reglement, toegepast. Voordrachten 
geschieden met instemming van de 
betrokkenen, en wel door een fractie of ten 
minste veertig leden. Wanneer het aantal 
voorgedragen kandidaten niet groter is dan 
het aantal te vervullen zetels, kunnen zij bij 
acclamatie worden gekozen.

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 rangorde van de te vervangen 
ondervoorzitter over.

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 rangorde van de te vervangen 
ondervoorzitter over.

2. Bij de verkiezing van de Voorzitter, de 
ondervoorzitters en de quaestoren dient 
over het geheel genomen rekening te 
worden gehouden met een billijke 
vertegenwoordiging van de lidstaten en 
van de politieke stromingen.

2. Bij de verkiezing van de ambtsdragers
dient over het geheel genomen rekening te 
worden gehouden met een billijke 
vertegenwoordiging van de nationaliteiten
en van de politieke stromingen.

Or. en

Motivering
The Single Transferable Vote (STV)

Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.
Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
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are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota - are then transferred at a weighted value to their voters’ 
second choices.
If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.
Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.
No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated.
STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time.
Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 14 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Eerst wordt overgegaan tot de verkiezing
van de Voorzitter. De voordrachten 
moeten, vóór iedere stemming, worden 
medegedeeld aan het lid dat 
overeenkomstig artikel 12 voorlopig het 
ambt van voorzitter uitoefent, dat daarvan 
kennis geeft aan het Parlement. Indien na 
drie stemrondes geen kandidaat de 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen heeft behaald, kunnen bij de 
vierde stemronde alleen kandidaat zijn de 
twee leden die bij de derde stemronde het 
grootste aantal stemmen hebben behaald. 
Bij staking van stemmen wordt de 
kandidaat met de hoogste leeftijd voor 
gekozen verklaard.

1. Eerst wordt overgegaan tot de verkiezing 
van de Voorzitter. De voordrachten 
moeten, vóór iedere stemming, worden 
medegedeeld aan het lid dat 
overeenkomstig artikel 12 voorlopig het 
ambt van voorzitter uitoefent, dat daarvan 
kennis geeft aan het Parlement.

Or. en

Motivering

Zie amendement 1
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Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 15

Bestaande tekst Amendement

1. Vervolgens wordt overgegaan tot de 
verkiezing van de ondervoorzitters, en wel 
met behulp van één stembriefje. In de 
eerste stemronde zijn, tot een maximum 
aantal van veertien en in de volgorde van 
het aantal behaalde stemmen, diegenen 
gekozen die de volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen hebben behaald. 
Indien het aantal aldus gekozen 
kandidaten kleiner is dan het aantal te 
vervullen zetels, wordt op dezelfde wijze 
overgegaan tot een tweede stemronde voor 
de resterende zetels. Indien een derde 
stemronde nodig is, is een gewone 
meerderheid voor de nog te vervullen 
zetels voldoende. Bij staking van stemmen 
worden de kandidaten met de hoogste 
leeftijd voor gekozen verklaard.

Ofschoon bij de verkiezing van de 
ondervoorzitters anders dan in artikel 14, 
lid 1, niet uitdrukkelijk gewag wordt 
gemaakt van de voordracht van nieuwe 
kandidaten tussen de verschillende 
stemrondes, is zulks rechtmatig wegens de 
soevereiniteit van het Parlement, dat over 
iedere mogelijke kandidaat moet kunnen 
beslissen, te meer daar zonder deze 
mogelijkheid afbreuk zou kunnen worden 
gedaan aan het goede verloop van de 
verkiezing.

1. Vervolgens wordt overgegaan tot de 
verkiezing van de ondervoorzitters. Bij 
staking van stemmen worden de 
kandidaten met de hoogste leeftijd voor 
gekozen verklaard.

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.

Or. en

Motivering
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Zie amendement 1

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 16

Bestaande tekst Amendement

Na de verkiezing van de ondervoorzitters 
gaat het Parlement over tot de verkiezing 
van vijf quaestoren.

Zij worden op dezelfde wijze gekozen als 
de ondervoorzitters.

Na de verkiezing van de ondervoorzitters 
gaat het Parlement over tot de verkiezing 
van vijf quaestoren.

Or. en

Motivering

Zie amendement 1


