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7.12.2016 A8-0344/292 

Amendement  292 

Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Titel II – hoofdstuk 2 – artikel 53 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 53 bis 

 Amendementen betreffende 

gendermainstreaming 

 De voor gendermainstreaming bevoegde 

commissie heeft de vaste status van 

medeadviserende commissie met 

betrekking tot gendermainstreaming. 

 Het advies bevat amendementen op de 

tekst van de ten principale bevoegde 

commissie, die desgewenst vergezeld 

kunnen gaan van korte motiveringen. 

Deze motiveringen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de indiener en 

worden niet in stemming gebracht. 

 De ten principale bevoegde commissie 

brengt deze amendementen in stemming. 

 De leden 3, 5 en 6 van artikel 53, en de 

leden 2 en 4 van artikel 205 zijn van 

toepassing. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Amendement  293 

Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Titel VII – hoofdstuk 5 – artikel 168 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 168 bis 

 Drempels 

 1.  Tenzij anders bepaald wordt voor 

de toepassing van dit Reglement verstaan 

onder: 

 a)  "lage drempel": een twintigste van 

de leden van het Parlement of een fractie; 

 b)  "middelhoge drempel": een tiende 

van de leden van het Parlement of een 

fractie; 

 c)  "hoge drempel": een vijfde van de 

leden van het Parlement, bestaande uit 

een of meer fracties of individuele leden, 

of een combinatie van beide. 

 2.  Indien de handtekening van een 

lid nodig is om vast te stellen of een 

toepasselijke drempel bereikt is, kan deze 

handgeschreven of in digitale vorm door 

middel van het systeem voor elektronische 

handtekeningen van het Parlement 

worden verstrekt. Een lid kan zijn 

handtekening binnen de daarvoor 

geldende termijnen intrekken, doch deze 

daarna niet opnieuw zetten. 

 3.  Indien de steun van een fractie 

nodig is voor het bereiken van een 

drempel, handelt de fractie namens haar 

voorzitter of een persoon die deze laatste 
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daartoe naar behoren heeft aangewezen. 

 4.  Voor de toepassing van de 

middelhoge en de hoge drempel wordt de 

steun van een fractie als volgt berekend: 

 – wanneer in de loop van de vergadering 

een beroep wordt gedaan op een artikel 

waarin een dergelijke drempel is voorzien: 

alle leden die zijn aangesloten bij de 

ondersteunende fractie en fysiek aanwezig 

zijn; 

 – in andere gevallen: alle leden die tot de 

ondersteunende fractie behoren. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Amendement  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Bijlage I – artike1 4 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Verklaring door de rapporteurs en de 

commissievoorzitters 

 1.  Bij aanvang van hun bijzondere 

functie ondertekenen de rapporteurs en de 

commissievoorzitters een verklaring 

waarin zij hun onafhankelijkheid 

bevestigen. 

 2.  Met betrekking tot een bepaald 

verslag geven de rapporteur en de 

commissievoorzitter in een bijlage bij dat 

verslag een overzicht van alle 

bijeenkomsten met externe belangen die 

in verband met het onderwerp van het 

verslag hebben plaatsgevonden. 

Or. en 

 

 

 


