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7.12.2016 A8-0344/421 

Amendement  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 150 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

2. Over punten die op de definitieve 

ontwerpagenda worden ingeschreven om 

zonder amendementen in stemming te 

worden gebracht, vindt geen debat plaats, 

tenzij het Parlement bij de aanneming van 

de agenda aan het begin van de 

vergaderperiode op voorstel van de 

Conferentie van voorzitters of op verzoek 

van een fractie of ten minste veertig leden, 

anders beslist. 

2. Over punten die op de definitieve 

ontwerpagenda worden ingeschreven om 

zonder amendementen in stemming te 

worden gebracht, vindt geen debat plaats, 

tenzij het Parlement bij de aanneming van 

de agenda aan het begin van de 

vergaderperiode op voorstel van de 

Conferentie van voorzitters of op verzoek 

van een fractie of ten minste vijfentwintig 

leden, anders beslist. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Amendement  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 150 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

3. Bij de opstelling van de definitieve 

ontwerpagenda van een vergaderperiode 

kan de Conferentie van voorzitters 

voorstellen andere punten zonder 

amendementen of zonder debat te 

behandelen. Het Parlement mag bij de 

aanneming van de agenda niet op een 

daartoe strekkend voorstel ingaan, als een 

fractie of ten minste veertig leden uiterlijk 

één uur voor de opening van de 

vergaderperiode schriftelijk bezwaar 

daartegen hebben gemaakt. 

3. Bij de opstelling van de definitieve 

ontwerpagenda van een vergaderperiode 

kan de Conferentie van voorzitters 

voorstellen andere punten zonder 

amendementen of zonder debat te 

behandelen. Het Parlement mag bij de 

aanneming van de agenda niet op een 

daartoe strekkend voorstel ingaan, als een 

fractie of ten minste vijfentwintig leden 

uiterlijk één uur voor de opening van de 

vergaderperiode schriftelijk bezwaar 

daartegen hebben gemaakt. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Amendement  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 152 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. Aan het begin van iedere 

vergaderperiode spreekt het Parlement zich 

uit over de definitieve ontwerpagenda. 

Voorstellen tot wijziging kunnen door een 

commissie, een fractie of ten minste veertig 

leden worden ingediend. Deze voorstellen 

moeten uiterlijk één uur voor de opening 

van de vergaderperiode in het bezit van de 

Voorzitter zijn. De Voorzitter kan voor 

ieder voorstel de indiener ervan, een 

voorstander en een tegenstander elk voor 

hooguit één minuut het woord verlenen. 

1. Aan het begin van iedere 

vergaderperiode spreekt het Parlement zich 

uit over de definitieve ontwerpagenda. 

Voorstellen tot wijziging kunnen door een 

commissie, een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden worden ingediend. 

Deze voorstellen moeten uiterlijk één uur 

voor de opening van de vergaderperiode in 

het bezit van de Voorzitter zijn. De 

Voorzitter kan voor ieder voorstel de 

indiener ervan, een voorstander en een 

tegenstander elk voor hooguit één minuut 

het woord verlenen. 

Or. en 



 

AM\1112163NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0344/424 

Amendement  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

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 

minstens zestig minuten uitgetrokken voor 

debatten over een actueel onderwerp dat 

het beleid van de Europese Unie of een 

antwoord van de Commissie op een vraag 

betreft. 

 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 ziet erop toe 

dat dit recht op jaarbasis gelijkelijk over 

de fracties wordt verdeeld. 

 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 
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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. Zij kan 

met een meerderheid van vier vijfde van 

de leden van het Parlement besluiten een 

door een fractie voorgesteld onderwerp te 

verwerpen, wanneer het onderwerp in 

strijd is met de in het Handvest van de 

grondrechten vastgelegde grond- en 

mensenrechten. 

 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. 

 6. Het debat wordt gesloten zonder 

aanneming van een resolutie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Amendement  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 153 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. Een fractie of ten minste veertig 

leden kunnen verzoeken om inschrijving 

op de agenda van het Parlement van een 

buitengewoon debat over een met het 

beleid van de Europese Unie verband 

houdend onderwerp van bijzonder belang. 

Per vergaderperiode wordt in de regel niet 

meer dan één buitengewoon debat 

gehouden. 

1. Een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden kunnen verzoeken om 

inschrijving op de agenda van het 

Parlement van een buitengewoon debat 

over een met het beleid van de Europese 

Unie verband houdend onderwerp van 

bijzonder belang. Per vergaderperiode 

wordt in de regel niet meer dan één 

buitengewoon debat gehouden. 

Or. en 



 

AM\1112163NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0344/426 

Amendement  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 154 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. De Voorzitter, een commissie, een 

fractie, ten minste veertig leden, de 

Commissie of de Raad kunnen bij het 

Parlement een verzoek indienen om een 

beraadslaging over een voorstel waarover 

het Parlement overeenkomstig artikel 47, 

lid 1, wordt geraadpleegd, urgent te 

verklaren. Dit verzoek moet schriftelijk 

worden ingediend en met redenen worden 

omkleed. 

1. De Voorzitter, een commissie, een 

fractie, ten minste vijfentwintig leden, de 

Commissie of de Raad kunnen bij het 

Parlement een verzoek indienen om een 

beraadslaging over een voorstel waarover 

het Parlement overeenkomstig artikel 47, 

lid 1, wordt geraadpleegd, urgent te 

verklaren. Dit verzoek moet schriftelijk 

worden ingediend en met redenen worden 

omkleed. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Amendement  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 158 – lid 4 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

4. Voor commissie- of 

delegatievergaderingen buiten de gewone 

vergaderplaatsen wordt voorzien in 

vertolking uit en in de talen van de leden 

die hun komst naar de vergadering hebben 

bevestigd. Deze regeling kan bij wijze van 

uitzondering met instemming van de leden 

van het desbetreffende orgaan worden 

versoepeld. Bij onenigheid beslist het 

Bureau. 

4. Voor commissie- of 

delegatievergaderingen buiten de gewone 

vergaderplaatsen wordt voorzien in 

vertolking uit en in de talen van de leden 

die hun komst naar de vergadering hebben 

bevestigd. Deze regeling kan bij wijze van 

uitzondering met instemming van de leden 

van het desbetreffende orgaan worden 

versoepeld. Bij onenigheid moet vertolking 

worden gewaarborgd, zodat het beginsel 

van meertaligheid wordt geëerbiedigd. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Amendement  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 163 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

In de eerste vergadering van elke 

vergaderperiode verleent de Voorzitter 

voor een duur van ten hoogste dertig 

minuten het woord aan leden die de 

aandacht van het Parlement op een kwestie 

van politiek belang willen vestigen. De 

spreektijd bedraagt ten hoogste één minuut 

per lid. De Voorzitter kan in de loop van 

dezelfde vergaderperiode voor nogmaals 

dezelfde duur spreektijd van één minuut 

verlenen. 

Bij aanvang van elke eerste vergadering 

van elke vergaderperiode verleent de 

Voorzitter voor een duur van ten hoogste 

dertig minuten het woord aan leden die de 

aandacht van het Parlement op een kwestie 

van politiek belang willen vestigen. De 

spreektijd bedraagt ten hoogste één minuut 

per lid. De Voorzitter kan in de loop van 

dezelfde vergaderperiode voor nogmaals 

dezelfde duur spreektijd van één minuut 

verlenen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Amendement  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

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 

om een bepaalde drempel te bereiken, kan 
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de fractie via haar voorzitter of een 

persoon die laatstgenoemde daartoe naar 

behoren heeft aangewezen, handelen. 

 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 de overige gevallen: alle leden die tot 

de ondersteunende fractie behoren. 

Or. en 



 

AM\1112163NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0344/430 

Amendement  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

Reglement van het Europees Parlement 

Artikel 168 – lid 3 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

3. Elke stemming is geldig, ongeacht 

het aantal stemmers, tenzij de Voorzitter op 

een van te voren door ten minste veertig 

leden ingediend verzoek bij de stemming 

vaststelt dat het quorum niet is bereikt. 

Wijst de stemming uit dat het quorum niet 

is bereikt, dan wordt de stemming op de 

agenda van de volgende vergadering 

geplaatst. 

3. Elke stemming is geldig, ongeacht 

het aantal stemmers, tenzij de Voorzitter op 

een van te voren door ten minste 

vijfentwintig leden ingediend verzoek bij 

de stemming vaststelt dat het quorum niet 

is bereikt. Wijst de stemming uit dat het 

quorum niet is bereikt, dan wordt de 

stemming op de agenda van de volgende 

vergadering geplaatst. 

Or. en 

 

 

 


