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Background

Hoe ziet de agenda van de constituerende
vergadering van het 9de Parlement er uit? (zitting
van 2 tot 4 juli 2019)
Kiezers in de EU hebben de nieuwe leden van het Europees Parlement (EP-leden) voor vijf jaar
gekozen tijdens de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei. De EP-leden komen voor het
eerst samen in de constituerende vergadering van het Europees Parlement tijdens de plenaire
vergadersessie van 2 tot 4 juli. De leden kiezen vervolgens de voorzitter van het Europees
Parlement, de 14 ondervoorzitters en vijf quaestoren. Ze beslissen ook over de samenstelling
van de permanente - en subcommissies van het Parlement. In de weken daarna vergaderen de
parlementaire commissies voor het eerst om hun respectieve voorzitters en vicevoorzitters te
kiezen.

• Verkiezing van de nieuwe voorzitter van het Parlement
• Verkiezing van de ondervoorzitters en quaestoren van het Parlement
• Samenstellen van de parlementaire commissies van het Parlement
.
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Waarom begint de eerste vergadersessie van het
nieuwe Parlement op een dinsdag?
Het Reglement van het Europees Parlement bepaalt dat het Parlement de eerste dinsdag na
het verstrijken van de eerste volledige kalendermaand na de Europese verkiezingen bijeenkomt
(artikel 146, lid 146 van het Reglement).
Artikel 146: Bijeenroeping van het Parlement

1. Overeenkomstig artikel 229, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de

2.
3.

4.

Europese Unie komt het Parlement van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag in
maart van elk jaar. Het beslist zelfstandig over de duur van de onderbrekingen van
de zitting.
Voorts komt het Parlement van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag na het
verstrijken van een termijn van één maand na het einde van de in artikel 10, lid 1
van de Akte van 20 september 1976 bedoelde periode.
De Conferentie van voorzitters kan de duur van de overeenkomstig lid 1
vastgestelde onderbrekingen van de zitting wijzigen bij een met redenen omkleed
besluit, dat ten minste twee weken vóór de aanvankelijk door het Parlement voor de
hervatting van de zitting vastgestelde datum wordt genomen. De datum van
hervatting van de zitting mag evenwel niet meer dan twee weken worden
verschoven.
Op verzoek van de meerderheid van zijn leden of op verzoek van de Commissie of
van de Raad roept de Voorzitter, na overleg met de Conferentie van voorzitters, het
Parlement bij wijze van uitzondering bijeen.

De Voorzitter heeft het recht om het Parlement, met de toestemming van de Conferentie van
voorzitters, in dringende gevallen bij wijze van uitzondering bijeen te roepen.
.
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Wie zit de eerste vergadering voor?
De vergadering waarin de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen, wordt
voorgezeten door de aftredende voorzitter, of indien dat niet mogelijk is, een van de aftredende
ondervoorzitters, bepaald in volgorde van hun rangorde, of bij hun afwezigheid, het langst
zittende lid.
Het Europees Parlement kiest een voorzitter uit de verkozen EP-leden.
Artikel 14 : Voorlopig voorzitterschap

1. In de in artikel 146, lid 2, bedoelde vergadering alsmede in elke andere vergadering

2.

die is gewijd aan de verkiezing van de Voorzitter en van het Bureau neemt de
aftredende voorzitter, of bij zijn afwezigheid, een van de aftredende
ondervoorzitters, bepaald in volgorde van hun rangorde, of bij hun afwezigheid, het
langst zittende lid, het ambt van voorzitter waar totdat de Voorzitter voor gekozen is
verklaard.
Alleen debatten die betrekking hebben op de verkiezing van de Voorzitter of het
onderzoek van de geloofsbrieven overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea,
kunnen plaatsvinden onder voorzitterschap van het lid dat overeenkomstig lid 1
voorlopig het ambt van voorzitter uitoefent. Alle andere in verband met het
onderzoek van de geloofsbrieven onder zijn voorzitterschap opgeworpen
aangelegenheden worden naar de bevoegde commissie verwezen.

.
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Hoe wordt de voorzitter van het Parlement
gekozen?
Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen worden voorgesteld door een politieke fractie of
door een twintigste van de leden van het Parlement i.e. 38 EP-leden (de zogenaamde "lage
drempel" zoals opgenomen in de herziene Reglement van het Europees Parlement)
De stemming is geheim (artikel 15) en gaat als volgt:
Elk lid schrijft de naam van zijn/haar voorkeurskandidaat op een stemformulier en deponeert dit
in de stembus. Acht uit het Parlement geselecteerde leden, de telers, zien toe op een ordentelijk
verloop.
Om verkozen te worden, heeft een kandidaat een absolute meerderheid van de getelde, geldige
stemmen nodig (50% plus 1). Blanco of onleesbare stemformulieren worden niet meegeteld bij
het vaststellen van een meerderheid. Als de eerste ronde geen winaar oplevert, volgt een
tweede ronde waarin dezelfde of andere kandidaten kunnen worden genomineerd en waarin de
stemming op dezelfde wijze plaatsvindt. Indien nodig kan dit een derde keer worden herhaald.
Als ook de derde ronde geen winnaar oplevert, volgt een vierde ronde met de twee kandidaten
met de hoogste score. Diegene met de meeste stemmen wint.
De nieuw verkozen voorzitter zit vanaf dat moment de vergadering voor en kan als hij/zij wil een
toespraak houden, alvorens wordt overgegaan tot de stemmingen over de vicevoorzitters en
quaestoren.
.
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Hoe worden de ondervoorzitters en quaestoren
verkozen?
Na de verkiezing van de Voorzitter kiest het Parlement de twee andere belangrijkste politieke
organen die nodig zijn voor het functioneren van het Parlement, te weten: de 14
ondervoorzitters en de vijf quaestoren.
De voorwaarden voor de kandidaten zijn dezelfde als voor de voorzitter (artikel 15).
De ondervoorzitters worden door middel van één stemming verkozen. In de eerste stemronde
worden, tot een maximum aantal van veertien en in de volgorde van het aantal behaalde
stemmen, diegenen voor gekozen verklaard die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen hebben behaald. Indien het aantal aldus gekozen kandidaten kleiner is dan 14 wordt
op dezelfde wijze overgegaan tot een tweede stemronde voor de resterende zetels. Indien een
derde stemronde noodzakelijk is, volstaat een gewone meerderheid voor de nog te vervullen
zetels. Bij staking van stemmen worden de kandidaten met de hoogste leeftijd voor gekozen
verklaard. (artikel 17).
2. Onder voorbehoud van artikel 20, lid 1, wordt de rangorde van de ondervoorzitters bepaald
door de volgorde waarin zij zijn gekozen, en, bij staking van stemmen, door hun leeftijd.
Indien ondervoorzitters bij acclamatie worden verkozen, wordt hun rangorde vervolgens bij
geheime stemming bepaald.
De verkiezing van de quaestoren verloopt volgens dezelfde procedure als die voor de
verkiezing van ondervoorzitters. In de praktijk proberen de fracties er voor te zorgen dat de
ondervoorzitters en quaestoren in grote lijnen het numerieke gewicht van de fracties
weerspiegelen en rekening houden met de uitslag van de verkiezing van de voorzitter van het
Europees Parlement.
.
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Wanneer weten we welke leden van het Europees
Parlement naar welke commissie gaan?
In de constituerende vergadering (2-4 juli) zal het Parlement ook beslissen over de numerieke
samenstelling van de parlementaire commissies, op basis van een voorstel van de Conferentie
van voorzitters (CoP, Conference of Presidents). Het CoP-voorstel wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de plenaire vergadering, wat bij gewone meerderheid besluit.
De fracties bepalen welke van hun EP-leden zitting nemen in de parlementaire commissies.
Dit wordt tijdens de eerste plenaire vergadering aan het Parlement bekendgemaakt (zonder
stemming). De parlementaire commissies komen in de daaropvolgende week bijeen voor hun
constituerende vergaderingen om hun voorzitters en vicevoorzitters te kiezen. De commissies
worden voor 2,5 jaar ingesteld.
Parlementaire commissies wijzigen wetgevingsvoorstellen door rapporten aan te nemen,
amendementen in de plenaire vergadering in te dienen en een onderhandelingsteams aan te
stellen om onderhandelingen met de Raad over EU-wetgeving te voeren. Ze nemen ook
initiatiefverslagen aan, organiseren hoorzittingen met deskundigen en controleren andere EUinstellingen.
.
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Uit hoeveel leden bestaat een parlementaire
commissie?
Tijdens de 8e zittingsperiode bestond een parlementaire commissie uit 25 tot 73 gewone leden
en een gelijk aantal vaste plaatsvervangers. De numerieke samenstelling van de commissies
voor de 9e zittingsperiode wordt tijdens de eerste plenaire vergadering vastgesteld op basis van
een voorstel van de Conferentie van voorzitters (CoP).
.
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Wie zit de parlementaire commissies voor?
In hun constituerende vergadering kiest elke parlementaire commissie een voorzitter en
maximaal vier ondervoorzitters uit de gewone leden, voor de duur van 2,5 jaar. Die vormen
samen het 'Bureau van de commissie'. De politieke samenstelling van de commissies
weerspiegelt die van het Parlement.
.
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Zijn er nog andere commissies?
Het Parlement kan ook subcommissies en speciale tijdelijke commissies instellen om specifieke
kwesties te behandelen, en het kan onderzoekscommissies instellen om vermeende
overtredingen of wanbeheer van EU-wetgeving te onderzoeken.
Speciale commissies tijdens de 2014-2019 termijn:

• TAXE Bijzondere Commissie fiscale rulings (TAX1) (werkzaamheden afgerond op 30
november 2015).

• TAX2 Bijzondere Commissie fiscale rulings (TAX2) (werkzaamheden afgerond op 2
augustus 2016)

• TAX3 Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en
belastingontwijking op (TAX3) (werkzaamheden afgerond op 28 maart 2019)

• TERR Bijzondere Commissie Terrorisme (werkzaamheden afgerond op 14 november
2018)

• PEST Bijzondere Commissie Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
(werkzaamheden afgerond op 12 december 2018)
Onderzoekscommissies tijdens de 2014 - 2019 termijn:

• EMIS Emissiemetingen in de automobielsector (werkzaamheden afgerond op 4 april
2017)

• PANA

Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
(werkzaamheden afgerond op 13 december 2017)

Bemiddelingscomité
De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend
als "medebeslissing"). De bemiddelingsprocedure gaat van start als de Raad niet akkoord gaat
met alle amendementen die door het Parlement in tweede lezing zijn aangenomen.
Het bemiddelingscomité bestaat uit twee delegaties: de delegatie van de Raad, die bestaat uit
één vertegenwoordiger per lidstaat (ministers of hun vertegenwoordigers) en de delegatie van
het Parlement, die bestaat uit eenzelfde aantal EP-leden. Het bemiddelingscomité is
verantwoordelijk voor het opstellen van een "gemeenschappelijke tekst" die vervolgens door
zowel het Parlement als de Raad moet worden goedgekeurd.
.
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Wie coördineert het werk van de parlementaire
commissies?
De voorzitters van de parlementaire commissies coordineren het werk van alle commissies
samen in de Conferentie van Commissie voorzitters (CCC). Meer informatie :
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/conference-of-committee-chairs.html
.
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Wat zijn politieke fracties en hoe worden ze
gevormd?
• Er zijn 25 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een
•
•
•
•

vierde van de lidstaten (i.e. minstens 7) vertegenwoordigd zijn. De leden mogen
slechts tot één fractie behoren.
Sommige leden zijn van geen enkele fractie lid. In dat geval maken zij deel uit van de
niet-ingeschrevenen.
Door toe te treden tot een fractie accepteren de EP-leden dat ze politieke affiniteit
hebben met die fractie: een politieke verklaring die de doelstellingen van de fractie
toelicht wordt naar de Voorzitter van het Parlement gestuurd.
De onderhandelingen over fractievorming zijn op 27 mei 2019 begonnen.
De politieke fracties moeten hun samenstelling uiterlijk op 1 juli bekendmaken.

.
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Wat zijn de vereisten om een politieke fractie te
vormen?
Na de verkiezingen vormen EP-leden politieke fracties. De fracties brengen EP-leden uit
verschillende lidstaten samen op basis van hun politieke overtuiging. Fracties kunnen ook later
in het mandaat worden gevormd. Aan het einde van de 8e zittingsperiode (2014- 2019) waren
er 8 politieke fracties in het Europees Parlement.
Om de formele status van een politieke fractie te krijgen, moet deze bestaan uit ten minste 25
leden van het Europees Parlement, gekozen in ten minste een kwart van de lidstaten (dat wil
zeggen ten minste 7). De leden mogen slechts tot één fractie behoren. De oprichting van een
fractie moet worden medegedeeld aan de Voorzitter van het Parlement in een verklaring waarin
de naam van de fractie, de leden, het presidium en een politieke verklaring worden opgenomen,
en de doelstellingen van de fractie worden uiteengezet.
Normaal gesproken beoordeelt het Parlement de politieke verwantschap van fractieleden niet.
Door een fractie te vormen, aanvaarden de leden van het Europees Parlement per definitie dat
ze politieke affiniteit met elkaar hebben. Pas wanneer dit door de betrokken parlementsleden
zelf wordt betwist zal het Parlement moeten beoordelen of de fractie inderdaad conform de
regels is samengesteld.
.
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Hoe worden politieke fracties gefinancierd?
Politieke fracties kunnen personeel aannemen en hebben administratieve faciliteiten ter
beschikking die uit de begroting van het Parlement worden gefinancierd. Het Bureau van het
Parlement bepaalt hoe deze fondsen en faciliteiten worden beheerd en gecontroleerd. De
budgetten die beschikbaar zijn voor de fracties zijn niet alleen bedoeld om de administratieve en
operationele kosten van het personeel van een fractie te dekken, maar ook de kosten van
politieke - en voorlichtingsactiviteiten over de Europese Unie. De beschikbare budgetten mogen
niet worden gebruikt voor het financieren van enige vorm van Europese, nationale, regionale of
lokale verkiezingscampagne of voor de financiering van politieke partijen op nationaal en
Europees niveau of hun afhankelijke organen. Niet alle leden van het Europees Parlement
maken deel uit van een fractie. Dit zijn de "niet-ingeschreven" leden. Ze hebben wel recht op
personeel en hebben ook rechten volgens de regels van het Bureau.
.
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Wie zijn de fractievoorzitters en hoe worden ze
gekozen?
Tijdens de 8e zittingsperiode van het Europees Parlement waren er 8 politieke fracties. Elke
politieke fractie kiest zelf een voorzitter en vicevoorzitters. De fractievoorzitters en de EPvoorzitter vormen samen de Conferentie van voorzitters (Conference of Presidents, CoP). De
Conferentie van voorzitters organiseert de bedrijfs- en wetgevingsplanning van het Parlement,
bepaalt de verantwoordelijkheden en het lidmaatschap van commissies en delegaties en is
verantwoordelijk voor de betrekkingen met andere EU-instellingen, de nationale parlementen en
niet-EU-landen.
.
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Wie zijn de coördinatoren van de politieke fracties
in de parlementaire commissies en hoe worden ze
gekozen?
De fracties kiezen hun "coördinatoren" voor de parlementaire commissies. Dit zijn de politieke
experts van elke groep in de betreffende commissie. Ze coördineren het standpunt van hun
fractie over de onderwerpen voor de commissie en organiseren samen met de voorzitter en de
vicevoorzitters het werk in de commissie.
.
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Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe EPleden
De geloofsbrieven van nieuwgekozen leden van het Europees Parlement worden gecontroleerd
om vast te stellen dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid
van lid van het Europees Parlement, zoals lid van een regering of van een parlement van een
EU-lidstaat, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Raad van Bestuur van de
Europese Centrale Bank, de Rekenkamer of de Europese Investeringsbank. Ambtenaren in
dienst van EU-instellingen of -organen die in het kader van de EU-verdragen zijn opgericht om
communautaire fondsen te beheren, kunnen ook niet als EP-leden worden geïnstalleerd.
Zodra de verkiezingsresultaten officieel zijn, maken de EU-lidstaten de namen van de nieuwe
EP-leden bekend aan het EP. Tegelijkertijd verzoekt de Voorzitter de autoriteiten van de
lidstaten de nodige maatregelen te treffen teneinde elke vorm van onverenigbaarheid met de
hoedanigheid van lid van het Europees Parlement te voorkomen.
Alvorens hun zetels te nemen, moeten nieuwe leden van het Europees Parlement van wie de
verkiezing aan het Parlement is betekend, schriftelijk verklaren dat zij geen functie bekleden
die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Na de
algemene verkiezingen wordt deze verklaring zo mogelijk niet later dan zes dagen voor de
eerste vergadering van de verkiezingen van het Parlement afgelegd. Zolang de geloofsbrieven
van de leden nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen
de betrokkenen met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij de
bovengenoemde schriftelijke verklaring hebben ondertekend.
De geloofsbrieven van de nieuwe EP-leden worden achteraf gecontroleerd door de Commissie
juridische zaken van het Parlement, dat besluit op basis van de door de lidstaten verstrekte
informatie. Het besluit wordt vervolgens doorgegeven aan de Voorzitter, die de plenaire
vergadering hierover bij de volgende zitting informeert. Naast het controleren van de
geloofsbrieven, neemt het Parlement ook een standpunt in over eventuele geschillen krachtens
de wet van 20 september 1976, behalve over geschillen die op nationale kieswetten zijn
gebaseerd.
Wanneer wordt vastgesteld dat een lid van het Europees Parlement een onverenigbare functie
heeft, constateert het Parlement dat “er een vacature is”.
.
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Hoe worden de voorzitter van de Europese
Commissie en de commissarissen benoemd?
Commissievoorzitter
Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie. De eerste
mogelijkheid is de sessie van juli II (15-18 juli 2019).
Eén van de eerste taken van het nieuwe Parlement na de verkiezingen is de verkiezing van de
voorzitter van de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU.
De Lidstaten dragen een kandidaat voor, maar krachtens het Verdrag van Lissabon moet bij de
keuze van de voorzitter van de Commissie rekening worden gehouden met het resultaat van de
Europese verkiezingen. Bovendien moet het Parlement de nieuwe Commissievoorzitter met een
absolute meerderheid goedkeuren (de helft van de EP-leden plus één). Als de kandidaat de
vereiste meerderheid niet behaalt, moeten de lidstaten binnen een maand een andere
kandidaat voorstellen (de Europese Raad besluit hierover met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen). Voor de verkiezingen van 2014 heeft het Parlement het systeem van
“Spitzenkandidaten” ingevoerd. Iedere Europese politieke partij kiest hun Europese Top
kandidaat voor de voorzitter van de Commissie. De partij die bij de verkiezingen de grootste
wordt en een meerderheid in het Parlement kan mobiliseren kan hun kandidaat voor het
leiderschap van de Europese Commissie.
Commissarissen van de Europese Commissie
De kandidaten voor de andere portefeuilles van de Europese Commissie moeten zich aan een
streng parlementair controleproces onderwerpen.
De Raad neemt in overeenstemming met de verkozen voorzitter van de Commissie een lijst
van kandidaat-commissarissen aan, één voor elke lidstaat. Iedere kandidaat wordt
beoordeeld door de parlementaire commissie bevoegd voor zijn/haar portfolio (deze
hoorzittingen zullen waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, duren ieder drie uur en worden live
uitgezonden). De kandidaat geeft een openingstoespraak van maximaal 15 minuten en moet
daarna vragen beantwoorden. De verantwoordelijke commissie moet haar evaluatie afronden
binnen 24 uur na de hoorzitting. Zij kan om extra schriftelijke informatie vragen. Een afzonderlijk
evaluatieverslag voor elke kandidaat-commissaris wordt aan de Conferentie van
commissievoorzitters en de Conferentie van voorzitters van het EP doorgestuurd die na een
gedachtewisseling de hoorzittingen gesloten verklaren, tenzij zij besluiten om verdere informatie
in te winnen. Een negatieve beoordeling kan kandidaten ertoe aanzetten zich uit het proces
terug te trekken.
De voorzitter van de Commissie presenteert vervolgens zijn of haar team, met inbegrip van de
voorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en

NL

Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

18 I 21

Background
veiligheidsbeleid, en politieke prioriteiten tijdens een plenaire zitting van het Europees
Parlement. Na het debat besluiten de leden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, of
zij het nieuwe college van Commissarissen steunen voor een mandaat van vijf jaar.
Nadat de Voorzitter en de commissarissen door het Parlement zijn goedgekeurd, worden zij
formeel benoemd door de Europese Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluit. In het geval van een substantiële portefeuillewijziging tijdens de ambtstermijn van de
Commissie, het invullen van een ontstane vacature of de benoeming van een nieuwe
commissaris na de toetreding van een nieuwe lidstaat, wordt de betrokken commissaris ook
door de bevoegde commissie gehoord.
.
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Hoeveel leden heeft het nieuwe Parlement?
De nieuwe samenstelling van het Europees Parlement (met 705 EP-leden) treedt pas in werking
als en wanneer het VK niet langer lid is van de Europese Unie.
Zolang het Verenigd Koninkrijk nog steeds deel uitmaakt van de EU blijft de huidige
samenstelling (751 EP-leden) van toepassing. Indien de huidige samenstelling (751) nog steeds
geldt aan het begin van de 9e zittingsperiode, zal de nieuwe samenstelling onmiddellijk van
toepassing worden op het moment van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
In de nieuwe samenstelling telt het Europees Parlement nog maar 705 leden in plaats van 751.
Van de 73 door de Brexit vrijkomende zetels zullen er 27 opnieuw worden toegewezen, zodat
het beginsel degressieve evenredigheid beter wordt weerspiegeld.
De 27 zetels zullen als volgt worden herverdeeld: Frankrijk (+5), Spanje (+5), Italië (+3),
Nederland (+3), Ierland (+2), Zweden (+1), Oostenrijk (+1), Denemarken (+1), Finland (+1),
Slowakije (+1), Kroatië (+1), Estland (+1), Polen (+1) en Roemenië (+1). Geen enkele lidstaat
verliest zetels.
Art 3.2 van het EUCO-besluit van juni 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement:
Indien evenwel het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de zittingsperiode 2019-2024 nog
steeds een lidstaat van de Unie is, is het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers dat
het ambt aanvaardt het aantal dat bepaald is in artikel 3 van Besluit 2013/312/EU van de
Europese Raad1, totdat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig
wordt.
Zodra de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig wordt, is het aantal
in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement het aantal als bepaald
in lid 1 van dit artikel.
Alle vertegenwoordigers in het Europees Parlement die de extra zetels zullen bezetten die het
verschil zijn tussen het aantal overeenkomstig de eerste alinea en de tweede alinea
toegewezen zetels, nemen op hetzelfde moment zitting in het Europees Parlement.
2. In het geval dat het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de zittingsperiode van 2019-2024
nog steeds een lidstaat van de Unie is, is het aantal vertegenwoordigers in het Europees
Parlement per lidstaat dat zijn ambt aanvaardt, het aantal in artikel 3 van Besluit 2013/312 / EU
van de Europese Raad (2) totdat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
rechtsgeldig wordt.Zodra de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie rechtsgeldig
wordt, is het aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement dat in elke lidstaat wordt
verkozen, die van lid 1 van dit artikel. Alle vertegenwoordigers in het Europees Parlement die de
extra zetels vullen die voortvloeien uit het verschil tussen het aantal in de eerste en de tweede
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alinea toegewezen zetels, nemen tegelijkertijd hun plaats in het Europees Parlement in.
.
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