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7.12.2016 A8-0344/298 

Amendement  298 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 15 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

2. Bij de verkiezing van de Voorzitter, 

de ondervoorzitters en de quaestoren dient 

over het geheel genomen rekening te 

worden gehouden met een billijke 

vertegenwoordiging van de lidstaten en 

van de politieke stromingen. 

2. Bij de verkiezing van de Voorzitter, 

de ondervoorzitters en de quaestoren dient 

over het geheel genomen rekening te 

worden gehouden met een billijke 

vertegenwoordiging van de lidstaten, de 

fracties en de politieke stromingen. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Amendement  299 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 17 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

Vervolgens wordt overgegaan tot de 

verkiezing van de ondervoorzitters, en wel 

met behulp van één stembriefje. In de 

eerste stemronde zijn, tot een maximum 

aantal van veertien en in de volgorde van 

het aantal behaalde stemmen, diegenen 

gekozen die de volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen hebben behaald. 

Indien het aantal aldus gekozen kandidaten 

kleiner is dan het aantal te vervullen zetels, 

wordt op dezelfde wijze overgegaan tot een 

tweede stemronde voor de resterende 

zetels. Indien een derde stemronde nodig 

is, is een gewone meerderheid voor de nog 

te vervullen zetels voldoende. Bij staking 

van stemmen worden de kandidaten met de 

hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de 

verkiezing van de ondervoorzitters, en wel 

met behulp van één stembriefje. De 

kandidaten worden door de fracties 

voorgedragen volgens de methode-

D’Hondt. In de eerste stemronde zijn, tot 

een maximum aantal van veertien en in de 

volgorde van het aantal behaalde stemmen, 

diegenen gekozen die de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen 

hebben behaald. Indien het aantal aldus 

gekozen kandidaten kleiner is dan het 

aantal te vervullen zetels, wordt op 

dezelfde wijze overgegaan tot een tweede 

stemronde voor de resterende zetels. Indien 

een derde stemronde nodig is, is een 

gewone meerderheid voor de nog te 

vervullen zetels voldoende. Bij staking van 

stemmen worden de kandidaten met de 

hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Amendement  300 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 3 – artikel 26 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

2. De Voorzitter van het Parlement 

nodigt een van de niet-fractiegebonden 

leden uit om zonder stemrecht aan de 

vergaderingen van de Conferentie van 

voorzitters deel te nemen. 

2. De Voorzitter van het Parlement 

nodigt een van de niet-fractiegebonden 

leden uit om zonder stemrecht aan de 

vergaderingen van de Conferentie van 

voorzitters deel te nemen. Betrokkene 

wordt bij eenparigheid van stemmen of 

een stemming bij meerderheid gekozen 

onder de niet-fractiegebonden leden. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Amendement  301 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 5 – artikel 133 – lid 3 – letter a (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 a) Leden mogen niet meer dan vijf 

ontwerpresoluties per maand indienen. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Amendement  302 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 153 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 153 bis 

 Actualiteitendebat op verzoek van een 

fractie 

 1. Op de ontwerpagenda van elke 

vergaderperiode worden een of twee 

perioden met elk een totale duur van ten 

minste zestig minuten uitgetrokken voor 

debatten over een actueel onderwerp met 

grote relevantie voor het beleid van de 

Europese Unie. 

 2. Elke fractie heeft het recht om een 

actueel onderwerp naar keuze voor te 

stellen voor ten minste één 

actualiteitendebat per jaar. De 

Conferentie van voorzitters zorgt, over een 

voortschrijdende periode van een jaar, 

voor een eerlijke verdeling van dit recht 

tussen de fracties. 
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 3. De fracties delen de Voorzitter het 

actuele onderwerp van hun keuze 

schriftelijk mede voordat de definitieve 

ontwerpagenda door de Conferentie van 

voorzitters wordt opgesteld. Artikel 38, 

lid 1, betreffende de rechten, vrijheden en 

beginselen die worden erkend bij artikel 6 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie en de in artikel 2 van dit Verdrag 

verankerde waarden worden ten volle 

geëerbiedigd. 

 4. De Conferentie van voorzitters bepaalt 

wanneer het debat plaatsvindt. 

 5. Het debat wordt ingeleid door een 

vertegenwoordiger van de fractie die het 

onderwerp heeft voorgesteld. Na de 

inleiding wordt de spreektijd verdeeld 

overeenkomstig artikel 162, leden 4 en 5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Amendement  303 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 199 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 1 bis. Bij het begin van elk jaar wordt 

gezorgd voor een billijke en evenredige 

samenstelling van de commissies 

overeenkomstig het gewicht van de 

fracties in de plenaire vergadering. 

Or. de 



 

AM\1112118NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2016 A8-0344/304 

Amendement  304 

Gerolf Annemans 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 204 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

In de eerstvolgende commissievergadering 

na de verkiezing van de leden van de 

commissies, overeenkomstig artikel 199, 

kiest de commissie een voorzitter en, bij 

aparte stemmingen, ondervoorzitters, die 

het bureau van de commissie vormen. Het 

aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op 

voordracht van de Conferentie van 

voorzitters door het Parlement vastgesteld. 

In de eerstvolgende commissievergadering 

na de verkiezing van de leden van de 

commissies, overeenkomstig artikel 199, 

kiest de commissie een voorzitter en, bij 

aparte stemmingen, ondervoorzitters, die 

het bureau van de commissie vormen. Het 

aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op 

voordracht van de Conferentie van 

voorzitters door het Parlement vastgesteld. 

De kandidaat-voorzitters en -

ondervoorzitters worden door de fracties 

voorgedragen volgens de methode-

D’Hondt. 

Or. de 

 


