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Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Titel V – hoofdstuk 3 – artikel 130 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 130 bis 

Beperkte interpellaties met verzoek om 

schriftelijk antwoord 

 1. Door middel van beperkte interpellaties, 

bestaande uit vragen met verzoek om 

schriftelijk antwoord, kan de Raad, de 

Commissie of de vicevoorzitter van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid door een commissie, een 

fractie of ten minste vijf procent van de 

leden van het Parlement worden verzocht 

informatie te verstrekken over een 

specifiek aangewezen kwestie. 

 De vragen worden ingediend bij de 

Voorzitter die, mits de vragen in 

overeenstemming zijn met het Reglement 

in het algemeen en met de in een bijlage 

bij dit Reglement1bis vastgestelde criteria 

in het bijzonder, de adressaat vraagt 

binnen twee weken te antwoorden. De 

Voorzitter kan deze termijn in overleg met 

de vraagstellers verlengen. 

 2. Vragen worden met de antwoorden op 

de website van het Parlement 

gepubliceerd. 

 ____________________________ 

1bis Zie bijlage III. 
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Or. en 
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Titel V – hoofdstuk 3 – artikel 130 ter (nieuw)  

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 130 ter 

 Uitgebreide interpellaties met verzoek om 

schriftelijk antwoord en debat 

 1. Door middel van uitgebreide 

interpellaties, bestaande uit vragen met 

verzoek om schriftelijk antwoord en debat, 

kunnen door een commissie, een fractie of 

ten minste vijf procent van de leden van 

het Europees Parlement vragen worden 

voorgelegd aan de Raad, de Commissie of 

de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. 

Vragen kunnen een korte toelichting 

bevatten. 

 De vragen worden schriftelijk ingediend 

bij de Voorzitter, die, mits de vragen in 

overeenstemming zijn met het Reglement 

in het algemeen en met de in een bijlage 

bij dit Reglement1bis vastgestelde criteria 

in het bijzonder, de adressaat onmiddellijk 

op de hoogte stelt van de vraag en deze 

verzoekt mee te delen of en wanneer de 

vraag zal worden beantwoord; 

 2. Na ontvangst van het schriftelijk 

antwoord wordt de uitgebreide 

interpellatie op de ontwerpagenda van het 

Parlement geplaatst overeenkomstig de 

procedure van artikel 149. Indien een 
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commissie, een fractie of ten minste vijf 

procent van de leden van het Parlement 

hierom verzoekt, dient er een debat plaats 

te vinden. 

 3. Indien de adressaat weigert op de vraag 

te antwoorden of verzuimt dit binnen drie 

weken te doen, wordt de vraag op de 

ontwerpagenda geplaatst. Indien een 

commissie, een fractie of ten minste vijf 

procent van de leden van het Parlement 

hierom verzoekt, dient er een debat plaats 

te vinden. Voorafgaand aan het debat kan 

een van de vraagstellers worden 

toegestaan aanvullende redenen voor de 

vraag te vermelden. 

 4. Een van de vraagstellers kan de vraag 

toelichten. Een lid van de betrokken 

instelling geeft antwoord. 

 Het bepaalde in artikel 123, leden 2 t/m 5, 

betreffende de indiening van en stemming 

over ontwerpresoluties is van 

overeenkomstige toepassing. 

 5. Vragen worden met de antwoorden op 

de website van het Parlement 

gepubliceerd. 

 ____________________________ 

1bis Zie bijlage III. 

Or. en 
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Bestaande tekst Amendement 

Criteria voor vragen met verzoek om 

schriftelijk antwoord overeenkomstig de 

artikelen 130 en 131 

Criteria voor vragen met verzoek om 

schriftelijk antwoord overeenkomstig de 

artikelen 130, 130 bis, 130 ter en 131 

Or. en 

 

 

 


