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Wijziging van artikel 166 (Eindstemming) en artikel 195, lid 3, (Stemming in de 
commissie)

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 166

Bestaande tekst Amendement

Bij stemming over een ontwerp van 
wetgevingshandeling, wordt bij een enkele
stemming dan wel bij de eindstemming 
hoofdelijk gestemd met gebruikmaking 
van de elektronische steminstallatie.

Iedere eindstemming over een door het 
Parlement opgesteld verslag vindt plaats 
middels hoofdelijke stemming met 
gebruikmaking van de elektronische 
steminstallatie.

Or. en

Motivering

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 195 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De stemming in de commissie vindt 
plaats bij handopsteken, tenzij een vierde 
van de leden van de commissie om 
hoofdelijke stemming verzoekt. In dat 
geval vindt de stemming plaats 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
167, lid 2.

3. De stemming in de commissie vindt 
plaats bij handopsteken, tenzij het een 
eindstemming betreft over een door de 
commissie opgesteld verslag of een vierde 
van de leden van de commissie om 
hoofdelijke stemming verzoekt. In dat 
geval vindt de stemming plaats 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
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167, lid 2.

Or. en


