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Alteração dos artigos 13.º, 14.º, 15.º e 16.º

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 13

Texto em vigor Alteração

Candidaturas e disposições gerais Eleição dos titulares de cargos
1. O Presidente, os vice-presidentes e os 
questores são eleitos por escrutínio secreto, 
nos termos do artigo 169.º. As candidaturas 
devem ser apresentadas com a 
concordância dos interessados. As 
candidaturas só podem ser apresentadas 
por um grupo político ou por um mínimo 
de 40 deputados. No entanto, se o número 
de candidaturas não exceder o número de 
lugares a preencher, os candidatos poderão 
ser eleitos por aclamação. 
Se for necessário proceder à substituição 
de um único vice-presidente e houver 
apenas um candidato, este último pode ser 
eleito por aclamação. O Presidente dispõe 
de poder discricionário para decidir se a 
eleição se faz por aclamação ou por 
escrutínio secreto. O candidato eleito 
ocupará, na ordem de precedência, o lugar 
do vice-presidente cessante.
2. Na eleição do Presidente, dos vice-
presidentes e dos questores deve 
assegurar-se, de forma global, uma 
representação equitativa dos 
Estados-Membros e das tendências 
políticas.

1. O Presidente, os vice-presidentes e os 
questores são eleitos por escrutínio secreto, 
nos termos do artigo 169.º. As eleições 
realizam-se em conformidade com o 
procedimento de voto único transferível, 
previsto no Anexo XXII do Regimento.
As candidaturas devem ser apresentadas 
com a concordância dos interessados. As 
candidaturas só podem ser apresentadas 
por um grupo político ou por um mínimo 
de 40 deputados. No entanto, se o número 
de candidaturas não exceder o número de 
lugares a preencher, os candidatos poderão 
ser eleitos por aclamação.

Se for necessário proceder à substituição 
de um único vice-presidente e houver 
apenas um candidato, este último pode ser 
eleito por aclamação. O Presidente dispõe 
de poder discricionário para decidir se a 
eleição se faz por aclamação ou por 
escrutínio secreto. O candidato eleito 
ocupará, na ordem de precedência, o lugar 
do vice-presidente cessante.
2. Na eleição dos titulares de cargos deve 
assegurar-se, de forma global, uma 
representação equitativa das 
nacionalidades e das tendências políticas.

Or. en

Justificação

The Single Transferable Vote (STV)

Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
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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 
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).

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 14 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O Presidente é eleito em primeiro lugar. 
Antes de cada uma das voltas do 
escrutínio, as candidaturas devem ser 
apresentadas ao deputado que ocupar 
interinamente a presidência ao abrigo do 
artigo 12.º, que delas informará o 
Parlamento. Se, após o terceiro escrutínio, 
nenhum dos candidatos tiver obtido a 
maioria absoluta dos votos expressos, só 
poderão candidatar-se à quarta volta do 
escrutínio os dois candidatos que na 
terceira volta tenham obtido maior 
número de votos. Em caso de empate, será 

1. O Presidente é eleito em primeiro lugar. 
Antes de cada uma das voltas do 
escrutínio, as candidaturas devem ser 
apresentadas ao deputado que ocupar 
interinamente a presidência ao abrigo do 
artigo 12.º, que delas informará o 
Parlamento.
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eleito o candidato mais idoso.

Or. en

Justificação

Ver alteração 1

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 15

Texto em vigor Alteração

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. Em caso de empate, serão 
eleitos os candidatos mais idosos.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 18.º, a ordem de precedência dos 
vice-presidentes será determinada pela 
ordem segundo a qual tiverem sido eleitos 
e, em caso de igualdade de votos, pela 
idade. 

Conquanto, ao contrário do n.º 1 do 
artigo 14.º, não esteja aqui expressamente 
prevista a apresentação de novas 
candidaturas entre as diferentes voltas do 
escrutínio destinado à eleição dos vice-
presidentes, tal apresentação deve 
considerar-se como legítima por força da 
soberania da Assembleia, a qual deve 
poder pronunciar-se sobre todas as 
candidaturas possíveis, tanto mais que a 
inexistência de uma tal faculdade poderia 
prejudicar o bom desenrolar da eleição.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 18.º, a ordem de precedência dos 
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vice-presidentes será determinada pela 
ordem segundo a qual tiverem sido eleitos 
e, em caso de igualdade de votos, pela 
idade. 

Caso a eleição não tenha sido realizada 
por escrutínio secreto, a ordem de 
precedência corresponderá à ordem de 
chamada feita pelo Presidente.

Or. en

Justificação

Ver alteração 1.

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 16

Texto em vigor Alteração

Após a eleição dos vice-presidentes, o 
Parlamento procederá à eleição dos cinco 
questores.

Após a eleição dos vice-presidentes, o 
Parlamento procederá à eleição dos cinco 
questores.

A eleição dos questores obedecerá ao 
disposto para a eleição dos vice-
presidentes.

Or. en

Justificação

Ver alteração 1


