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7.12.2016 A8-0344/375 

Amendement  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Bijlage I – artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

De opgelegde sanctie kan een of meerdere 

van de in artikel 166, lid 3, van het 

Reglement genoemde maatregelen 

omvatten. 

De opgelegde sanctie kan een of meerdere 

van de in artikel 166, lid 3, van het 

Reglement genoemde maatregelen 

omvatten. In de ernstigste gevallen kan de 

sanctie tijdelijk verlies omvatten van het 

stemrecht in de commissie en/of de 

plenaire vergadering totdat het lid het 

belangenconflict heeft opgelost. De 

corrigerende maatregel of sanctie die aan 

het lid wordt opgelegd, wordt 

bekendgemaakt. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Amendement  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Bijlage XVI – paragraaf 1 – letter c – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

Na de hoorzittingen komen de voorzitter en 

de coördinatoren onverwijld bijeen om een 

evaluatie te maken van de afzonderlijke 

voorgedragen kandidaten. Deze 

vergaderingen vinden met gesloten deuren 

plaats. De coördinatoren worden verzocht 

te verklaren of zij de voorgedragen 

kandidaten geschikt achten om zitting te 

nemen in het college en de hen toebedachte 

taken te vervullen. De Conferentie van 

commissievoorzitters werkt een model uit 

om de evaluatie te vergemakkelijken. 

Na de hoorzittingen komen de voorzitter en 

de coördinatoren onverwijld bijeen om een 

evaluatie te maken van de afzonderlijke 

voorgedragen kandidaten. Deze 

vergaderingen zijn openbaar. De 

coördinatoren worden verzocht te 

verklaren of zij de voorgedragen 

kandidaten geschikt achten om zitting te 

nemen in het college en de hen toebedachte 

taken te vervullen. De Conferentie van 

commissievoorzitters werkt een model uit 

om de evaluatie te vergemakkelijken. Deze 

verklaringen worden geregistreerd en 

openbaar gemaakt. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Amendement  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Bijlage XVI – paragraaf 1 – letter c – alinea 4 

 
Bestaande tekst Amendement 

Ingeval de commissies aanvullende 

informatie nodig hebben om hun evaluatie 

te voltooien, richt de Voorzitter namens 

hen een schrijven aan de gekozen 

voorzitter van de Commissie. De 

coördinatoren houden rekening met het 

antwoord van deze laatste. 

Ingeval de commissies aanvullende 

informatie nodig hebben om hun evaluatie 

te voltooien, richt de Voorzitter namens 

hen een schrijven aan de gekozen 

voorzitter van de Commissie. Het besluit 

om aanvullende informatie te vragen 

wordt geregistreerd en openbaar gemaakt. 

De coördinatoren houden rekening met het 

antwoord van deze laatste. 

Or. en 



AM\1112147NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2016 A8-0344/378 

Amendement  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Bijlage XVI – paragraaf 1 – letter c – alinea 5 

 
Bestaande tekst Amendement 

De voorzitter roept een vergadering van de 

voltallige commissie bijeen indien de 

coördinatoren geen consensus over de 

evaluatie weten te bereiken of indien een 

fractie hierom verzoekt. Ten slotte legt de 

voorzitter beide punten bij geheime 

stemming ter fine van een besluit aan de 

commissie voor. 

De voorzitter roept een vergadering van de 

voltallige commissie bijeen indien de 

coördinatoren geen consensus over de 

evaluatie weten te bereiken of indien een 

fractie hierom verzoekt. Na het debat 

tijdens de vergadering van de voltallige 

commissie legt de voorzitter beide punten 

bij hoofdelijke stemming ter fine van een 

besluit aan de commissie voor. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Amendement  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Bijlage XVI – paragraaf 2 – alinea 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

In afwijking van de procedure in 

paragraaf 1, onder (c), achtste alinea, 

vindt goedkeuring ter plenaire 

vergadering van de benoeming van een 

enkele commissaris bij geheime stemming 

plaats. 

Schrappen 

Or. en 

 


