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CONSTITUERENDE VERGADERINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES

ARTIKELEN VAN HET REGLEMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 
CONSTITUERENDE VERGADERINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES

Artikel 12
Voorlopig voorzitterschap

1. In de vergadering, als bedoeld in artikel 134, lid 2, alsmede in elke andere vergadering 
die gewijd is aan de verkiezing van de Voorzitter en van het Bureau, neemt de oud-voorzitter, of 
bij diens afwezigheid, een van de oud-ondervoorzitters in volgorde van rangorde, of bij hun 
afwezigheid, het langst zittende lid, het ambt van voorzitter waar, totdat de Voorzitter voor 
gekozen is verklaard.

2. Alleen beraadslagingen die betrekking hebben op de verkiezing van de Voorzitter of het 
onderzoek van de geloofsbrieven kunnen plaatsvinden onder voorzitterschap van het lid dat 
overeenkomstig lid 1 voorlopig het ambt van voorzitter uitoefent.

Het lid dat overeenkomstig lid 1 voorlopig het ambt van voorzitter uitoefent, oefent de 
bevoegdheden uit van de Voorzitter als bedoeld in artikel 3, lid 2, tweede alinea. Alle andere 
kwesties die in verband met het onderzoek van de geloofsbrieven worden opgeworpen onder 
diens voorzitterschap, worden verwezen naar de commissie belast met het onderzoek van de 
geloofsbrieven.

Artikel 13
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

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.

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.
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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.

Artikel 14 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

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.

2. Zodra de Voorzitter is gekozen, draagt het lid dat overeenkomstig artikel 12 voorlopig 
het ambt van voorzitter uitoefent, het voorzitterschap over. Alleen de gekozen Voorzitter kan 
een openingstoespraak houden.
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Artikel 164
Stemrecht

Het stemrecht is een persoonlijk recht.

De leden brengen hun stem individueel en persoonlijk uit.

Overtreding van dit artikel wordt als ernstige ordeverstoring in de zin van artikel 153, lid 1, 
beschouwd en heeft de in dat artikel genoemde juridische gevolgen.

Artikel 168
Elektronische stemming

1. De Voorzitter kan te allen tijde besluiten voor de in de artikelen 165,
167 en 169 bedoelde stemmingen van de elektronische steminstallatie gebruik te maken.

Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, vindt de stemming plaats
overeenkomstig de artikelen  165, 167, lid 2, of 169.

De technische instructies voor het gebruik van de elektronische steminstallatie worden .
door het Bureau vastgesteld.

2. Bij elektronische stemming wordt alleen de numerieke uitslag van de stemming 
geregistreerd.
Is om hoofdelijke stemming overeenkomstig artikel 167, lid 1, verzocht, dan wordt de uitslag 
van de stemming met de namen van de leden per fractie in alfabetische volgorde in de notulen 
van de vergadering vastgelegd.

3. Hoofdelijke stemming overeenkomstig artikel 167, lid 2, vindt plaats, wanneer de 
meerderheid van de aanwezige leden erom verzoekt; aan de hand van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde installatie kan worden vastgesteld of aan deze voorwaarde is voldaan.

Artikel 169 
Geheime stemming

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, lid 1, 186, lid 1, en 191, lid 2, tweede 
alinea, is bij benoemingen de stemming geheim.

Alleen de stembriefjes waarop de namen van de kandidaten staan, tellen bij de vaststelling van 
de uitslag mee.

2. Een geheime stemming kan ook plaatsvinden, wanneer ten minste een vijfde van de 
leden van het Parlement erom verzoekt. Een dergelijk verzoek moet vóór de opening van de 
stemming worden ingediend.

Wordt door ten minste een vijfde van de leden van het Parlement vóór de opening van de 
stemming een verzoek om geheime stemming ingediend, dan is het Parlement verplicht geheim 
te stemmen.

3. Een verzoek om geheime stemming gaat voor een verzoek om hoofdelijke stemming.
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4. Bij geheime stemmingen worden de stemmen geteld door twee tot acht bij loting onder 
de leden aangewezen stemopnemers, tenzij elektronisch wordt gestemd.

Bij stemmingen overeenkomstig lid 1 mogen de kandidaten niet als stemopnemer optreden.

De namen van de leden die aan een geheime stemming hebben deelgenomen, worden vermeld in 
de notulen van de vergadering waarin de stemming heeft plaatsgevonden.

Artikel 186 
Samenstelling van de commissies

1. De leden van de commissies en enquêtecommissies worden gekozen nadat de fracties en 
de niet-fractiegebonden leden hun voordrachten hebben ingediend. De Conferentie van 
voorzitters legt het Parlement voorstellen dienaangaande voor. De samenstelling van de 
commissies is voor zover mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van het Parlement.

Een lid dat van fractie verandert, behoudt voor de resterende duur van zijn ambtstermijn van 
twee-en-een-half jaar zijn zetels in de commissies. Heeft het feit dat een lid van fractie verandert 
echter tot gevolg dat de billijke vertegenwoordiging van de politieke stromingen in een 
commissie wordt verstoord, dan doet de Conferentie van voorzitters, overeenkomstig de in lid 1, 
tweede zin genoemde procedure, nieuwe voorstellen voor de samenstelling van de commissie, 
waarbij de individuele rechten van het betrokken lid moeten worden gewaarborgd.

Voor de getalsverhouding inzake de zetelverdeling tussen de fracties in de commissies mag niet 
van het dichtstbijzijnde in aanmerking komende gehele getal worden afgeweken. Indien een 
fractie afziet van lidmaatschap van een bepaalde commissie, blijven de betrokken zetels vacant 
en wordt het ledental van de commissie dienovereenkomstig verlaagd. Ruilen van 
commissielidmaatschappen tussen fracties is niet toegestaan.

2. Amendementen op de voorstellen van de Conferentie van voorzitters zijn slechts 
ontvankelijk, indien zij worden ingediend door ten minste veertig leden. Over deze 
amendementen besluit het Parlement bij geheime stemming.

3. Worden geacht te zijn gekozen de leden die vermeld staan in de voorstellen van de 
Conferentie van voorzitters, eventueel in de ingevolge lid 2 gewijzigde versie.

4. Laat een fractie na binnen een door de Conferentie van voorzitters vastgestelde termijn 
overeenkomstig lid 1 voordrachten voor een enquêtecommissie in te dienen, dan legt de 
Conferentie van voorzitters alleen de binnen deze termijn ontvangen voordrachten aan het 
Parlement voor.

5. De Conferentie van voorzitters kan, met instemming van de te benoemen leden en met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1, een voorlopig besluit nemen inzake de vervulling van 
vacatures in commissies.

6. Deze wijzigingen worden in de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het 
Parlement voorgelegd.
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Artikel 187 
Plaatsvervangers

1. De fracties en niet-fractiegebonden leden kunnen voor elke commissie een aantal vaste 
plaatsvervangers aanwijzen dat overeenkomt met het aantal gewone leden dat de verschillende 
fracties en de niet-fractiegebonden leden in de betrokken commissies vertegenwoordigt. Zulks 
wordt ter kennis gebracht van de Voorzitter. Deze vaste plaatsvervangers hebben het recht aan 
de commissievergaderingen deel te nemen, aldaar het woord te voeren en, bij afwezigheid van 
het gewone lid, aan de stemming deel te nemen.

2. Ingeval er geen vaste plaatsvervangers aangewezen zijn of bij afwezigheid van 
laatstgenoemden, kan een gewoon lid zich bij afwezigheid laten vervangen door een ander lid 
van dezelfde fractie dat dan stemrecht heeft. De naam van deze plaatsvervanger moet voor het 
begin van de stemming aan de voorzitter van de commissie worden medegedeeld.

Het bepaalde in lid 2 is mutatis mutandis van toepassing op de niet-fractiegebonden leden.

De in lid 2, laatste zin, bedoelde voorafgaande mededeling moet worden gedaan voor het einde 
van de beraadslaging of voor de opening van de stemming over het agendapunt of de 
agendapunten waarvoor het gewone lid zich laat vervangen.

 * * *

Het hier bepaalde heeft betrekking op twee duidelijk in deze tekst vastgestelde elementen:

– een fractie mag in een commissie niet meer vaste plaatsvervangers hebben dan 
gewone leden;

– alleen de fracties kunnen vaste plaatsvervangers aanwijzen, op voorwaarde dat 
zij dit ter kennis brengen van de Voorzitter.

Dit impliceert het volgende:

– de hoedanigheid van vaste plaatsvervanger is uitsluitend gekoppeld aan het 
lidmaatschap van een bepaalde fractie;

– wanneer het aantal gewone leden van een fractie in een commissie wordt 
gewijzigd, wordt het maximum aantal vaste plaatsvervangers dat zij mag 
aanwijzen dienovereenkomstig gewijzigd;

– leden die van fractie veranderen, kunnen niet het mandaat van vaste 
plaatsvervanger behouden dat zij in de oorspronkelijke fractie hadden;

– een lid van een commissie kan in geen geval plaatsvervanger zijn van een collega 
die lid van een andere fractie is.

Artikel 190
Subcommissies

1. Met voorafgaande toestemming van de Conferentie van voorzitters kan iedere vaste of 
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bijzondere commissie in het belang van haar werkzaamheden binnen de commissie een of meer 
subcommissies instellen; zij bepaalt de samenstelling in de zin van artikel 186, alsmede de 
bevoegdheden ervan. De subcommissies brengen verslag uit aan de commissie die ze heeft 
ingesteld.

2. De voor de commissies geldende procedure geldt ook voor de subcommissies.

3. De voorwaarden voor toelating van plaatsvervangers tot vergaderingen van 
subcommissies zijn dezelfde als bij commissievergaderingen.

4. De toepassing van deze bepalingen moet de afhankelijkheidsrelatie tussen een 
subcommissie en de commissie waarbinnen zij is ingesteld, waarborgen. Om die reden worden 
alle gewone leden van een subcommissie gekozen uit de leden van de commissie door welke zij 
is ingesteld.

Artikel 191 
Bureau van de commissies

1. In de eerstvolgende commissievergadering na de verkiezing van de leden van de 
commissies overeenkomstig artikel 186, kiest de commissie een voorzitter en, bij aparte 
stemmingen, ondervoorzitters, die het bureau van de commissie vormen. Het aantal te kiezen 
ondervoorzitters wordt op voordracht van de Conferentie van voorzitters door het Parlement 
vastgesteld.

Deze bepaling verhindert de voorzitter van de hoofdcommissie niet, maar stelt hem juist in staat 
de voorzitters van de subcommissies bij de werkzaamheden van het bureau te betrekken of hun 
de mogelijkheid te bieden het debat over agendapunten die specifiek tot het werkterrein van de 
betrokken subcommissie behoren, voor te zitten, op voorwaarde evenwel dat het volledige 
bureau van de commissie van deze werkwijze in kennis wordt gesteld en ermee instemt.

2. Komt het aantal kandidaten overeen met het aantal te vervullen zetels, dan is verkiezing 
bij acclamatie mogelijk.

Zo niet, of wanneer een zesde van de commissieleden erom verzoekt, vindt verkiezing bij 
geheime stemming plaats.

Is er slechts één kandidaat, dan vindt de verkiezing plaats bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, bestaande uit de stemmen vóór en de stemmen tegen.

Zijn er bij de eerste stemronde meerdere kandidaten, dan is de kandidaat gekozen die de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zoals gedefinieerd in voorgaande alinea, 
behaalt. Bij de tweede stemronde is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen behaalt. Bij 
staking van stemmen is de kandidaat met de hoogste leeftijd gekozen.

Indien een tweede stemronde noodzakelijk is, kunnen nieuwe kandidaten worden voorgedragen.
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Artikel 195 
Stemming in de commissie

1. Elk lid kan amendementen ter behandeling in de commissie indienen.

2. Een commissie kan rechtsgeldig stemmen, wanneer een vierde van haar leden 
daadwerkelijk aanwezig is.

Indien evenwel een zesde van haar leden hierom vóór het begin van een stemming verzoekt, is 
deze stemming slechts geldig, wanneer het aantal leden dat aan de stemming deelneemt de 
meerderheid van de leden van die commissie uitmaakt.

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.

4. De voorzitter van de commissie neemt deel aan de beraadslagingen en aan de 
stemmingen, evenwel zonder doorslaggevende stem.

5. In het licht van de ingediende amendementen, kan de commissie, in plaats van tot 
stemming over te gaan, de rapporteur verzoeken een nieuw ontwerp voor te leggen waarin 
zoveel mogelijk met deze amendementen rekening wordt gehouden. Voor de indiening van 
amendementen op dit ontwerp wordt dan een nieuwe termijn vastgesteld.

Artikel 196 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de 
commissievergaderingen

Het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14, 17, 18, 36 tot en met 44, 148, 149, leden 2 en 10, 152, 
154, 156 tot en met 159, 161, 163, lid 1, 164, 165, 168, 169, 171 tot en met 174, 177 en 178 is 
mutatis mutandis van toepassing op commissievergaderingen.
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Bijlage I bij het Reglement
Op 1 december 2011 werd de wijziging van het Reglement met betrekking tot een 
gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en 
belangenconflicten (P7_TA-PROV(2011)0540) in de plenaire vergadering aangenomen; de 
geconsolideerde tekst dient echter nog te worden opgesteld. De resolutie zal evenwel in 
januari 2012 in werking treden.


