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Biežāk uzdotie jautājumi par pāreju no Eiropas
Parlamenta astotā uz devīto sasaukumu
 
Kas būs Parlamenta dienaskārtībā 9. sasaukuma pirmajā plenārsēdē (no 2 līdz 4.
jūlijam)?
 
Eiropas vēlēšanās no 23 līdz 26. maijam pilsoņi ir izvēlējušies jaunos deputātus. Jaunievēlētie
deputāti, kuri līdz 2024. gada pārstāvēs ES pilsoņus, uz pirmo sēdi sanāks no 2. līdz 4. jūlijam.
Viņi ievēlēs priekšsēdētāju, 14 priekšsēdētāja vietniekus un piecus kvestorus. Viņi arī noteiks
Parlamenta komiteju un apakškomiteju skaitlisko sastāvu. Nākamajās nedēļās pēc pirmās
sēdes komitejas ievēlēs savus priekšsēdētājus un priekšsēdētāja vietniekus.
 

Jaunā priekšsēdētāja ievēlēšana; 
Priekšsēdētāja vietnieku un kvestoru ievēlēšana; 
Parlamenta komiteju izveide.
 

Kontakti 
 
 

Background
29-05-2019 - 17:23
Atsauces Nr. 20190528BKG53306

Marjory VAN DEN BROEKE
Head of Spokesperson's Unit and Deputy Spokesperson

(+32) 2 284 43 04 (BXL)
(+33) 3 8817 4336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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1.

2.

3.

4.

Kāpēc jaunā sasaukuma pirmā plenārsēde sāksies
otrdien?
 
Saskaņā ar Parlamenta Reglamentu Parlaments sanāk pirmajā otrdienā pēc tam, kad pagājis
pirmais pilnais kalendārais mēnesis kopš vēlēšanām (Parlamenta Reglamenta 146. panta 2.
punkts) .
 
146. pants: Parlamenta sasaukšana
 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 229. panta pirmo daļu Parlaments bez
īpaša paziņojuma sanāk katru gadu marta otrajā otrdienā. Parlaments pats nosaka,
cik ilgi būs pārtraukumi starp gadskārtējām sesijām. 
Turklāt, Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk pirmajā otrdienā pēc tam, kad ir
pagājis viens mēnesis kopš perioda, kas noteikts 1976. gada 20. septembra Akta
10. panta 1. punktā. 
Priekšsēdētāju konference, minot pamatotus iemeslus, var grozīt to pārtraukumu
ilgumu, kuri ir noteikti saskaņā ar 1. punktu, vismaz divas nedēļas pirms Parlamenta
iepriekš noteiktās gadskārtējās sesijas atsākšanas dienas. Tomēr sesijas darba
atsākšanu drīkst atlikt ne ilgāk kā uz divām nedēļām. 
Pēc  Parlamenta  deputātu  vairākuma,  Komisijas  vai  Padomes  pieprasījuma
Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Priekšsēdētāju konferenci sasauc
Parlamentu ārpus kārtas.
 

Steidzamos gadījumos ar Priekšsēdētāju konferences piekrišanu Parlamenta priekšsēdētājam
ir tiesības sasaukt Parlamentu ārpus kārtas.
 
.
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1.

2.

Kurš vadīs pirmo sēdi?
 
Sēdi, kurā paredzēts ievēlēt jaunu priekšsēdētāju, vada iepriekšējais priekšsēdētājs. Ja tas nav
iespējams, sēdi vada kāds no iepriekšējā priekšsēdētāja vietniekiem.
 
14. pants: Pagaidu priekšsēdētājs
 

Sēdi, kuras sasaukšana noteikta 146. panta 2. punktā, kā arī visas citas sēdes,
kurās  ievēlē  Parlamenta  priekšsēdētāju  vai  Prezidiju,  līdz  priekšsēdētāja
ievēlēšanai  vada  iepriekšējais  priekšsēdētājs  vai,  ja  viņa  nav  klāt,  kāds  no
iepriekšējiem priekšsēdētāja vietniekiem, ko nosaka atbilstīgi hierarhiskai secībai,
vai, ja viņu nav klāt, deputāts, kas visilgāk bijis amatā. 
Kad sēdi vada deputāts, kurš saskaņā ar 1. punktu uz laiku pilda priekšsēdētāja
pienākumus,  apspriež  tikai  tos  jautājumus,  kas  attiecas  uz  Parlamenta
priekšsēdētāja ievēlēšanu un deputātu pilnvaru pārbaudi saskaņā ar 3. panta 2.
punkta otro daļu. Jebkuru citu jautājumu par deputāta pilnvaru pārbaudi, ko izvirza
sēdē, kuru viņš vada, nodod atbildīgajai komitejai.
 

.
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Kā ievēlē jauno priekšsēdētāju?
 
Priekšsēdētāja kandidātus var izvirzīt kāda no EP politiskajām grupām vai arī vismaz 1/20
parlamenta deputātu (t.i.,  38 deputāti  jeb “zemais obligātais  minimums”).  Saskaņā ar  EP
Reglamenta 15.  pantu ievēlēšana notiek aizklātā balsojumā.
 
Par priekšsēdētāju EP deputāti balsos, atzīmējot izvēlētā kandidāta vārdu papīra vēlēšanu
zīmē un ievietojot to vēlēšanu urnā. Procesu uzraudzīs astoņi balsu skaitītāji, ko izlozēs no
deputātu vidus. Lai kandidāts tiktu ievēlēts, viņam jāsaņem derīgo nodoto balsu absolūtais
vairākums (50%+1, saskaņā ar Reglamenta 16. pantu).
 
Neaizpildītas vai bojātas vēlēšanu zīmes netiks ņemtas vērā, aprēķinot vairākumu. Ja nevienu
no kandidātiem neievēlēs balsošanas pirmajā kārtā, otrajai kārtai var izvirzīt tos pašus vai citus
kandidātus, pēc tādiem pašiem noteikumiem. To var atkārtot arī trešajā kārtā, ja nepieciešams.
 
Ja neviens kandidāts nesaņem vajadzīgo atbalstu arī trešajā kārtā, divus kandidātus, kas
ieguvuši visvairāk balsu pēdējā kārtā, izvirza uz ceturto kārtu, kurā uzvar tas, kurš saņem
visvairāk balsu. Pēc tam jaunievēlētais priekšsēdētājs oficiāli stājas amatā un viņam ir tiesības
teikt atklāšanas uzrunu, pirms ķerties pie priekšsēdētāja vietnieku un kvestoru ievēlēšanas.
 
.
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Kā ievēlē priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus?
 
Pēc  priekšsēdētāja  ievēlēšanas  Parlaments  ievēlēs  divas  cietas  Parlamenta  darba
nodrošināšanai nepieciešamās politiskās struktūras: vispirms 14 priekšsēdētāja vietniekus, bet
pēc tam piecus kvestorus.
 
Kandidāti  -  tāpat kā priekšsēdētāja amata kandidāti  -  tiek izvirzīti  saskaņā ar Parlamenta
Reglamenta 15. pantu. 14 priekšsēdētāji tiek ievēlēti ar vienu vēlēšanu zīmi un ar absolūtu
nodoto balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par 14, saskaņā ar tiem pašiem
nosacījumiem notiek vēl viens balsojums. Ja nepieciešams trešais balsojums, tajā atlikušās
vietas tiek aizpildītas ar vienkāršu balsu vairākumu (Reglamenta 17. pants).
 
Priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits; ja balsu
skaits ir  vienāds,  to nosaka vecums. Ja priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana ir  notikusi  ar
aklamāciju,  rīko aizklātu balsošanu, lai  noteiktu hierarhisko secību.
 
Kvertori tiek ievēlēti saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem. Praksē politiskās grupas tiecas
nodrošināt, lai priekšsēdētāja vietnieku un kvestoru izvēle atspoguļotu grupu spēku samēru.
Vērā tiek ņemts arī priekšsēdētāja vēlēšanu iznākums.
 
.
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Kad būs zināms Parlamenta pastāvīgo komiteju
sastāvs?
 
Pirmajā plenārsēdē (no 2. līdz 4. jūlijam) Parlaments noteiks arī komiteju skaitlisko sastāvu.
Deputāti  balsos  par  Priekšsēdētāju  konferences  sagatavotu  priekšlikumu.  Plenārsēdē to
apstiprina  ar  vienkāršu  balsu  vairākumu.
 
Komiteju  sastāvu  izlems politiskās  grupas,  un  tas  tiks  izziņots  pirmās  plenārsēdes  laikā
(saskaņā ar Parlamenta Reglamenta papildinājumu tas notiek bez balsojuma). Nedēļā pēc
pirmās plenārsēdes grupas sanāks uz savām pirmajām sēdēm, lai ievēlētu priekšsēdētājus un
priekšsēdētāju vietniekus. Viņi tiks ievēlēti uz 2,5 gadiem.
 
Komitejas pieņem ziņojumus, kuros izdara grozījumus tiesību aktu priekšlikumos, nāk klajā ar
grozījumiem  lēmumu  pieņemšanai  plenārsēdēs,  un  apstiprina  pārstāvjus  likumdošanas
sarunām ar ES Padomi.  Komitejas pieņem arī patstāvīgas rezolūcijas,  organizē ekspertu
uzklausīšanas un veic pārbaudes par citu ES struktūru un iestāžu darbību.
 
.
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Cik deputātu strādās katrā pastāvīgajā komitejā?
 
Parlamenta 8. sasaukumā katrā komitejā strādāja 25 - 73 pilntiesīgie locekļi un tikpat aizstājēju.
9.  sasaukuma komiteju skaitliskais sastāvs tiks noteikts pirmajā plenārsēdē, balstoties uz
Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu.
 
.
 

Background

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume DUCH GUILLOT
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

7 I 17



Kurš vada pastāvīgās komitejas?
 
Pirmajā  sēdē katra  komiteja  ievēlē  priekšsēdētāju  un ne vairāk  kā  četrus  priekšsēdētāja
vietniekus. Viņi kopā veido “komitejas biroju”, kura pilnvaras ilgst 2,5 gadus. Komiteju sastāvs
atspoguļo visa sasaukuma sastāvu.
 
.
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Vai ir arī citas komitejas?
 
Parlaments var veidot arī apakškomitejas un īpašas pagaidu komitejas, lai risinātu īpašus
jautājumus, un tas var izveidot izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus
vai administratīvas kļūmes, kas pieļautas, īstenojot ES tiesību aktus.
 
2014. - 2019. gada sasaukumā darbojās šādas īpašās komitejas:
 

TAXE - Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu
pasākumu jautājumos (darbu noslēdza 2015. gada 30. novembrī); 
TAX2 - Otrā īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu
pasākumu jautājumos (darbu noslēdza 2016. gada 2. augustā); 
TAX3 - Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un
nodokļu apiešanas jautājumos (darbu noslēdza 2019. gada 28. martā); 
TERR -  Īpašā  komiteja  terorisma  jautājumos  (darbu  noslēdza  2018.  gada  14.
novembrī); 
PEST - ES pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja (darbu noslēdza 2018.
gada 12. decembrī).
 

2014. - 2019. gada sasaukumā darbojās šādas izmeklēšanas komitejas:
 

EMIS - komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (darbu noslēdza
2017. gada 4. aprīlī); 
PANA - nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, nodokļu apiešana un izvairīšanās no
nodokļu maksāšanas (darbu noslēdza 2017. gada 13. decembrī).
 

Samierināšanas procedūras piemērošanas gadījumā tiek izveidota īpaša Samierināšanas
komiteja. Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko
dēvē arī par koplēmuma procedūru). Samierināšanas procedūru sāk tad, ja Padome nepieņem
visus Parlamenta otrajā lasījumā pieņemtos grozījumus.
 
 
 Samierināšanas komiteju veido divas delegācijas — Padomes delegācija, kurā ir pa vienam
pārstāvim no katras dalībvalsts (ministri vai viņu pārstāvji), un Parlamenta delegācija, kurā ir
tikpat daudz deputātu. Samierināšanas komitejas uzdevums ir izstrādāt kopīgu teksta projektu,
kas pēc tam jāapstiprina gan Padomei, gan Parlamentam.
 
.
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Kurš koordinē komiteju darbu?
 
Komiteju priekšsēdētāji  visu komiteju darbu saskaņo Komiteju priekšsēdētāju konferencē
(CCC).  Vairāk  informācijas:  https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/conference-of-
committee-chairs.html
 
Kas ir politiskās grupas un kā tās tiek veidotas?
 

Politisko grupu var izveidot vismaz 25 deputāti no vismaz ceturtās daļas dalībvalstu
(t.i., vismaz septiņām); 
izveidojot grupu, deputāti vienojas par politisko piederību - politisku deklarāciju, kurā
noteikti grupas mērķi. Tā tiek nosūtīta Parlamenta priekšsēdētājam; 
sarunas par grupu izveidi sākās 27. maijā; 
lai tiktu atzītas 2. jūlijā, politiskajām grupām līdz 1. jūlijam jāpaziņo savs sastāvs; 
politisko grupu var izveidot jebkurā brīdī sasaukuma laikā.
 

.
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Kas ir politiskās grupas un kā tās veido?
 
Pēc vēlēšanām EP deputāti apvienojas politiskajās grupās. Šajās grupās kopā darbojas EP
deputāti no dažādām dalībvalstīm atkarībā no viņu politiskās orientācijas. Grupas var veidot
visā Parlamenta pilnvaru laikā. Pašlaik Eiropas Parlamentā ir 8 politiskās grupas.
 
Lai politisko grupu oficiāli atzītu, tajā ir jābūt vismaz 25 EP deputātiem, kas ievēlēti vismaz
vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t.  i.,  vismaz 7 dalībvalstīs).  Eiropas Parlamenta deputāti  var
pievienoties tikai  vienai politiskajai  grupai.
 
Kad  izveidota  politiskā  grupa,  par  to  jāpaziņo  Parlamenta  priekšsēdētājam,  paziņojumā
jānorāda  grupas  nosaukums,  tās  sastāvā  ietilpstošie  deputāti  un  prezidija  sastāvs.
 
Parasti Parlaments neizvērtē grupas locekļu politisko orientāciju. Veidojot politisko grupu, EP
deputāti ar šādu rīcību apliecina, ka viņus vieno kāda noteikta politiskā orientācija. Tikai tad, ja
attiecīgie EP deputāti paši to noliedz, Parlamentam ir jāvērtē, vai politiskā grupa ir izveidota
saskaņā ar Reglamentu.
 
.
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Kā tiek finansētas politiskās grupas?
 
Politiskās  grupas  var  nolīgt  darbiniekus,  un  tām  no  Parlamenta  budžeta  nodrošina
administratīvos resursus. Kā šos līdzekļus un resursus pārvalda un revidē, nosaka Prezidijs,
pieņemot attiecīgus noteikumus. Ar grupām pieejamo finansējumu ir paredzēts segt ne tikai
grupas darbinieku administratīvās un darbības izmaksas, bet arī izmaksas par politiskajām un
informatīvajām darbībām saistībā ar Eiropas Savienības politisko darbību.
 
Šos līdzekļus nevar izmantot, lai finansētu Eiropas, valsts, reģionālās vai vietējās vēlēšanu
kampaņas, nedz arī lai finansētu valsts vai Eiropas līmeņa politiskās partijas vai tām pakārtotās
struktūras.
 
Ne visi EP deputāti pievienojas politiskajām grupām. Tie, kas nepievienojas grupām, tiek dēvēti
par “pie politiskajām grupām nepiederošiem” deputātiem. Arī viņiem nodrošina darbiniekus, un
arī viņiem ir Prezidija noteikumos izsklāstītās tiesības.
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Kas ir politisko grupu priekšsēdētāji un kā viņi tiek
ievēlēti?
 
Eiropas Parlamenta 8. sasaukumā ir 8 politiskās grupas. Katra politiskā grupa ievēlē savu
priekšsēdētāju  vai  priekšsēdētājus.  Priekšsēdētāji  un  EP  priekšsēdētājs  veido  EP
Priekšsēdētāju  konferenci.  Priekšsēdētāju  konference  organizē  Parlamenta  darbu  un
likumdošanas plānošanu,  lemj  par  komiteju  un delegāciju  pienākumiem un sastāvu un ir
atbildīga par attiecībām ar citām ES iestādēm, dalībvalstu parlamentiem un valstīm ārpus
Eiropas Savienības.
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Kas ir komiteju koordinatori un kā viņi tiek
ievēlēti?
 
Politiskās grupas ieceļ parlamenta komiteju “koordinatorus”. Viņi ir katras grupas politiskie
vadītāji komitejā. Viņi koordinē grupas viedokli par tematiem, kurus izskata komiteja, un kopā ar
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem organizē komitejas darbu.
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Jauno EP deputātu pārbaude
 
Jaunievēlēto EP deputātu pilnvaras pārbauda, lai noteiktu, vai viņi neieņem citus amatus, kas
nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu. EP deputāta amats nav
savienojams ar ES dalībvalsts valdības locekļa vai parlamenta deputāta, Eiropas Komisijas,
Tiesas, Eiropas Centrālās Bankas valdes locekļa, Revīzijas palātas vai Eiropas Investīciju
bankas locekļa amatu. Arī ierēdņiem, kas strādā ES iestādēs vai struktūrās, kuras izveidotas
saskaņā ar ES Līgumiem, lai pārvaldītu Kopienas līdzekļus, ir aizliegts ieņemt EP deputāta
amatu.
 
Kad vēlēšanu rezultāti  pasludināti  par oficiāliem, dalībvalstis paziņo EP ievēlēto deputātu
vārdus un Parlamenta priekšsēdētājs aicina dalībvalstu kompetentās iestādes veikt vajadzīgos
pasākumus,  lai  nepieļautu  nekādu  nesavienojamību  ar  Eiropas  Parlamenta  deputāta
pienākumu  pildīšanu.
 
Pirms amata ieņemšanas jaunajiem EP deputātiem, kuru ievēlēšana ir paziņota Parlamentam,
rakstiski jāapliecina, ka viņi neieņem nekādu amatu, kas nav savienojams ar EP deputāta
amatu. Šis apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms Parlamenta sasaukuma
konstitutīvās sēdes.
 
Jauno EP deputātu pilnvaras ex post pārbauda Parlamenta Juridiskā komiteja, kas sagatavo
lēmumu, balstoties uz dalībvalstu sniegto informāciju. Šo lēmumu iesniedz priekšsēdētājam,
kurš par to paziņo nākamajā plenārsēdē. Papildus pilnvaru pārbaudīšanai Parlaments arī
pieņem lēmumu par jebkādiem strīdiem saskaņā ar 1976. gada 20. septembra tiesību aktu,
izņemot strīdus, kuru pamatā ir valstu vēlēšanu tiesību akti.
 
Ja fakti apstiprina, ka EP deputāts ieņem amatu, kas nav savienojams ar deputāta pienākumu
pildīšanu, Parlaments paziņo, ka vieta ir atbrīvojusies.
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Kā ieceļ Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un
komisārus?
 
Komisijas priekšsēdētājs
 
Eiropas Parlaments  ievēlē  Komisijas  priekšsēdētāju.  Pirmā iespēja  to  izdarīt  būs jūlija  II
plenārsēde (15.  -  18.  jūlijs).
 
Pēc  vēlēšanām  viens  no  pirmajiem  jaunā  Parlamenta  uzdevumiem  ir  ievēlēt  jaunu  ES
izpildstruktūras Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Dalībvalstis izvirza amata kandidātu, taču
tām jāņem vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti.  Turklāt  Parlamentam jāapstiprina
jaunais Komisijas priekšsēdētājs ar  absolūtu balsu vairākumu (puse no klātesošajiem EP
deputātiem + 1). Ja kandidāts neiegūst nepieciešamo vairākumu, dalībvalstīm mēneša laikā
jāpiedāvā cits kandidāts (Eiropadome rīkojas ar kvalificētu balsu vairākumu). Pirms 2014. gada
vēlēšanām Parlaments ieviesa vadošo kandidātu sistēmu. Katra Eiropas politiskā partija izvirza
kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam, un partija, kas vēlēšanās saņēmusi vairāk balsu
un spēj nodrošināt deputātu vairākuma atbalstu, var piedāvāt Parlamenta kandidātu izvirzīšanai
Komisijas priekšsēdētāja amatam.
 
Komisāri
 
Arī komisāru kandidātiem ir jāiztur stingra parlamentārā pārbaude.
 
Padome sadarbībā  ar  ievēlēto  Komisijas  priekšsēdētāju  pieņem sarakstu  ar  komisāru
kandidātiem (viens katrai  dalībvalstij).  Komisāru amatu kandidāti  uzstājas Parlamenta
komitejās atbilstīgi kandidātu paredzamajai atbildības jomai. Pēc tam katra komiteja sagatavo
vērtējumu  par  kandidātu  īpašajām  zināšanām  un  veikumu  un  nosūta  to  Parlamenta
priekšsēdētājam. Iepriekš negatīvs vērtējums ir  licis  kandidātiem atteikties no turpmākas
dalības procesā. Pēc tam Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina pilnais Komisijas sastāvs,
ietverot Komisijas priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.
Kad Parlaments ir  apstiprinājis  priekšsēdētāju un komisārus,  tos oficiāli  ieceļ  Padome ar
kvalificētu balsu vairākumu.
 
Ja Komisijas pilnvaru laikā būtiski mainās komisāru atbildības jomu sadalījums, tiek aizpildīta
vakanta amata vieta vai iecelts jauns komisārs saistībā ar jaunas dalībvalsts pievienošanos,
attiecīgos komisārus atkal uzklausa atbilstošajās komitejās.
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Cik deputātu būs jaunajā Parlamenta sasaukumā?
 
Parlaments darbu jaunajā 705 deputātu sastāvā sāks tikai tad, kad Apvienotā Karaliste vairs
nebūs ES dalībvalsts.
 
Kamēr Apvienotā Karaliste ir ES dalībvalsts, Parlaments darbu turpinās 751 deputāta sastāvā.
Valstij atstājot ES, Parlaments nekavējoši uzsāks darbu jaunajā 705 deputātu sastāvā. Tad
papildu vietas iegūtu vairākas dalībvalstis - Īrija, Francija, Itālija, Spānija, Polija, Rumānija,
Nīderlande, Zviedrija, Austrija, Dānija, Slovākija, Somija, Horvātija, Igaunija.
 
2018. gada 28. jūnija Eiropadomes lēmums par Eiropas Parlamenta sastāvu nosaka:
 
“Tomēr gadījumā, ja 2019.–2024. gada parlamentārā sasaukuma sākumā Apvienotā Karaliste
joprojām ir Savienības dalībvalsts, pārstāvju skaits Eiropas Parlamentā no katras dalībvalsts,
kuri stājas amatā, ir tāds, kā paredzēts Eiropadomes Lēmuma 2013/312/ES (2) 3. pantā, līdz
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir juridiski stājusies spēkā.
 
Tiklīdz Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir juridiski stājusies spēkā, pārstāvju
skaits Eiropas Parlamentā, ko ievēlē katrā dalībvalstī,  ir  tāds, kāds paredzēts šā panta 1.
punktā.
 
Visi pārstāvji Eiropas Parlamentā, kuri aizpilda papildu vietas, kas izriet no starpības starp vietu
skaitu, kuras piešķirtas saskaņā ar pirmo un otro daļu, savas vietas Eiropas Parlamentā ieņem
vienlaicīgi.”
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