
 
Roberta Metsola gekozen als nieuwe voorzitter
van het Europees Parlement
 

De EP-leden hebben dinsdag Roberta Metsola (EVP, Malta) met 458 stemmen in de eerste
stemronde tot voorzitter van het Europees Parlement tot 2024 verkozen.
 
Roberta Metsola won de verkiezing in de eerste stemronde, waar zij een absolute meerderheid
van 458 van de 690 uitgebrachte stemmen behaalde, van drie kandidaten, tijdens een geheime
stemming. Eerder vandaag trok Kosma Złotowski (ECR, PL) zijn kandidatuur in, waardoor het
aantal kandidaten werd teruggebracht naar drie.
 
Voorzitter  Metsola  zal  het  Parlement  leiden  gedurende  de  tweede  helft  van  de  huidige
zittingsperiode, tot een nieuw Parlement wordt gevormd na de Europese verkiezingen van
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220114IPR21011/kandidaat-voorzitters-europees-parlement-bekendgemaakt
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home


1.
2.
3.

2024.
 
Uitslag van de stemming
 

Roberta Metsola (EVP, MT) 458 
Alice Kuhnke (Groenen/EVA, SE) 101 
Sira Rego (Linkse Fractie, ES) 57
 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 690
 
Blanco of ongeldige stemmen: 74 
 
Absolute meerderheid vereist voor verkiezing: 309
 
Wie is Roberta Metsola?
 
Roberta Metsola is in 1979 in Malta geboren en is sinds 2013 lid van het Europees Parlement.
Ze is de jongste Parlementsvoorzitter ooit. Metsola werd in november 2020 verkozen tot eerste
ondervoorzitter en was de waarnemend voorzitter van het Parlement na het overlijden van
voorzitter Sassoli op 11 januari. Zij is de derde vrouwelijke parlementsvoorzitter, na Simone Veil
(1979-1982) en Nicole Fontaine (1999-2002).
 
In haar toespraak direct na haar verkiezing zei voorzitter Metsola:
 
“Het eerste wat ik als voorzitter zou willen doen, is nadenken over de erfenis van David Sassoli:
hij was een vechter; hij vocht voor Europa en voor ons, voor dit Parlement. […] Als voorzitter zal
ik David Sassoli eren door altijd op te komen voor Europa, voor onze gemeenschappelijke
waarden van democratie, waardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid, de rechtsstaat
en de grondrechten".
 
"Ik wil dat de mensen weer gaan geloven in en enthousiast worden over ons project. […] Beste
Europeanen, in de komende jaren zullen mensen in heel Europa naar onze instelling kijken voor
leiderschap en  sturing,  terwijl  anderen de  grenzen van onze democratische waarden en
Europese beginselen zullen blijven testen. We moeten terugvechten tegen het anti-EU-verhaal
dat  zo  gemakkelijk  en  zo  snel  de  overhand  krijgt.  Desinformatie  en  onjuiste  informatie,
aangewakkerd tijdens de pandemie,  vormen een goede voedingsbodem voor cynisme en
schijnoplossingen van nationalisme, autoritarisme, protectionisme, isolationisme", voegde zij
eraan toe.
 
Voorzitter Metsola onderstreepte dat "Europa precies het tegenovergestelde betekent. Het gaat
erom dat wij allen voor elkaar opkomen, dat wij onze volkeren nader tot elkaar brengen. Het
gaat erom dat wij allen de beginselen verdedigen van onze stichtende moeders en vaders, die
ons  uit  de  as  van  oorlog  en  holocaust  naar  vrede,  hoop  en  welvaart  hebben  geleid.
Tweeëntwintig jaar geleden werd Nicole Fontaine gekozen, 20 jaar na Simone Veil. Het zal niet
nog eens twee decennia duren voordat de volgende vrouw hier staat", zei Metsola.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91126/roberta-metsola-elected-as-first-vice-president-of-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91126/roberta-metsola-elected-as-first-vice-president-of-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20160811STO39006/simone-veil-de-eerste-voorzitter-van-het-direct-gekozen-europees-parlement


Een volledige versie van de toespraak van de voorzitter is hier beschikbaar.
 
Persconferentie
 
Om 12.00 uur CET heeft de nieuwe voorzitter van het EP, Roberta Metsola, de pers te woord
gestaan in de Daphne Caruana Galizia-persconferentiezaal van het Europees Parlement in
Straatsburg. Meer informatie in dit persbericht.
 
Presentatie van de kandidaten
 
Voorafgaand aan de stemming gaven de drie  kandidaten korte  presentaties.  U kunt  alle
toespraken hier  terugkijken of  per  kandidaat  door  op  hun namen te  klikken:
 
Roberta Metsola (EVP, MT)
 
Alice Kuhnke (Groenen/EVA, SE)
 
Sira Rego (Linkse Fractie, ES)
 
Over de voorzitter van het Europees Parlement
 
De  voorzitter  beschikt  over  een  breed  scala  aan  uitvoerende  en  vertegenwoordigende
bevoegdheden, die in artikel 22 van het Reglement zijn vastgelegd. Afgezien van de taken die
daarin  uitdrukkelijk  worden genoemd,  strekt  het  gezag van de voorzitter  zich uit  tot  "alle
bevoegdheden die nodig zijn om de beraadslagingen van het Parlement voor te zitten en voor
het goede verloop ervan zorg te dragen".
 
De besluiten die sinds het begin van de COVID-19-pandemie zijn genomen met het oog op de
goede werking van het Parlement zijn hiervan belangrijke voorbeelden.
 
Artikel 14 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat het Parlement uit zijn
leden zijn voorzitter kiest. Sinds de eerste Europese verkiezingen (algemeen kiesrecht) in 1979
is elke voorzitter  in functie voor een hernieuwbare periode van twee en een half  jaar.  Dit
betekent dat er normaliter twee voorzitters per zittingsperiode zijn. Sinds de oprichting van het
Parlement in 1952 zijn er 31 voorzitters geweest, van wie 17 sinds 1979.
 
Meer informatie
Verloop van de procedure

Meer informatie

EP Research Service: Electing the European Parliament's President (At A Glance)
Vrij te gebruiken foto – audio en videomateriaal over de verkiezing van de nieuwe Voorzitter
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https://multimedia.europarl.europa.eu/video/election-of-the-president-of-parliament_I216945
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220118IPR21201/press-conference-by-newly-elected-ep-president-roberta-metsola
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/video/I216917
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=8239f0c9-e903-d6f0-2d25-bc12bcd7f061&date=20220118
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=e1fa4f36-aa6c-43f8-e045-081ade07bf57&date=20220118
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=a777f399-44ee-ab81-ca1b-329f17631cb0&date=20220118
https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M014&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/3047(RSO)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Contact 
 
 
Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
persdienst-NL@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Willemijn DE JONG
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 7 031 35 410
(+31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu

Joeri HAMVAS
Persvoorlichter in België

(+32) 2 28 30 458 (BXL)
(+32) 48 51 94 799
joeri.hamvas@europarl.europa.eu
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