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7.12.2016 A8-0344/441 

Amendement  441 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Hoofdstuk 6 – artikel 188 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

2. Een fractie of ten minste veertig leden 

kunnen ook vóór of tijdens een stemming 

voorstellen een zaak naar de commissie 

terug te verwijzen. Dit voorstel wordt 

onmiddellijk in stemming gebracht. 

2. Een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden kunnen ook vóór of 

tijdens een stemming voorstellen een zaak 

naar de commissie terug te verwijzen. Dit 

voorstel wordt onmiddellijk in stemming 

gebracht. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Amendement  442 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

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 

Hoofdstuk 6 – artikel 189 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. De Voorzitter, een fractie of ten minste 

veertig leden kunnen voorstellen de 

beraadslaging te sluiten, voordat alle 

sprekers op de sprekerslijst het woord 

hebben gevoerd. Dit voorstel wordt 

onmiddellijk in stemming gebracht. 

1. De Voorzitter, een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden kunnen voorstellen de 

beraadslaging te sluiten, voordat alle 

sprekers op de sprekerslijst het woord 

hebben gevoerd. Dit voorstel wordt 

onmiddellijk in stemming gebracht. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Amendement  443 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Hoofdstuk 6 – artikel 190 – lid 1 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

Een fractie of ten minste veertig leden 

kunnen bij de opening van de 

beraadslaging over een bepaald agendapunt 

voorstellen de beraadslaging tot een 

bepaald tijdstip uit te stellen. Dit voorstel 

wordt onmiddellijk in stemming gebracht. 

Een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden kunnen bij de opening 

van de beraadslaging over een bepaald 

agendapunt voorstellen de beraadslaging 

tot een bepaald tijdstip uit te stellen. Dit 

voorstel wordt onmiddellijk in stemming 

gebracht. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Amendement  444 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Hoofdstuk 6 – artikel 190 – lid 4 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

4. Een fractie of ten minste veertig leden 

kunnen vóór of tijdens een stemming een 

voorstel tot uitstel van de stemming 

indienen. Dit voorstel wordt onmiddellijk 

in stemming gebracht. 

4. Een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden kunnen vóór of tijdens 

een stemming een voorstel tot uitstel van 

de stemming indienen. Dit voorstel wordt 

onmiddellijk in stemming gebracht. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Amendement  445 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

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 

Hoofdstuk 6 – artikel 191 – lid 1 – inleidend gedeelte 

 

Bestaande tekst Amendement 

Tijdens een beraadslaging of een stemming 

kan de vergadering worden onderbroken of 

gesloten wanneer het Parlement op voorstel 

van de Voorzitter, een fractie of ten minste 

veertig leden daartoe besluit. Dit voorstel 

wordt onmiddellijk in stemming gebracht. 

Tijdens een beraadslaging of een stemming 

kan de vergadering worden onderbroken of 

gesloten wanneer het Parlement op voorstel 

van de Voorzitter, een fractie of ten minste 

vijfentwintig leden daartoe besluit. Dit 

voorstel wordt onmiddellijk in stemming 

gebracht. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Amendement  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, 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 

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

 

Bestaande tekst Amendement 

 1 bis. De samenstelling van de commissies 

is een afspiegeling van de politieke 

verscheidenheid in het Parlement op basis 

van de aan het begin van de 

zittingsperiode van het Parlement 

overeengekomen procedure. Voor de 

getalsverhouding inzake de zetelverdeling 

tussen de fracties en de niet-

fractiegebonden leden wordt niet van het 

dichtstbijzijnde in aanmerking komende 

gehele getal afgeweken. 

 Wanneer de fracties geen 

overeenstemming bereiken over de 

getalsverhouding in een of meerdere 

commissies, beslist de Conferentie van 

voorzitters. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Amendement  447 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Hoofdstuk 1 – artikel 199 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

2. Amendementen op de voorstellen van de 

Conferentie van voorzitters zijn slechts 

ontvankelijk, indien zij worden ingediend 

door ten minste veertig leden. Over deze 

amendementen besluit het Parlement bij 

geheime stemming. 

2. Amendementen op de voorstellen van de 

Conferentie van voorzitters zijn slechts 

ontvankelijk, indien zij worden ingediend 

door ten minste vijfentwintig leden. Over 

deze amendementen besluit het Parlement 

bij geheime stemming. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Amendement  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

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 

Hoofdstuk 2 – artikel 208 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. Elk lid kan amendementen ter 

behandeling in de commissie indienen. 

1. Elk lid kan amendementen ter 

behandeling in de commissie indienen, 

ongeacht tot welke commissie betrokkene 

behoort. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Amendement  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, 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 215 

 

Bestaande tekst Amendement 

Artikel 215 Artikel 215  

Petitierecht Petitierecht 

1. Iedere burger van de Europese 

Unie, alsmede iedere natuurlijke of 

rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat, heeft het 

recht om individueel of te zamen met 

andere burgers of personen een 

verzoekschrift tot het Parlement te richten 

betreffende een onderwerp dat tot de 

werkterreinen van de Europese Unie 

behoort en dat hem of haar rechtstreeks 

aangaat. 

1. Overeenkomstig artikel 227 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie heeft iedere burger van 

de Europese Unie, alsmede iedere 

natuurlijke of rechtspersoon met 

verblijfplaats of statutaire zetel in een 

lidstaat, het recht om individueel of 

tezamen met andere burgers of personen 

een verzoekschrift tot het Parlement te 

richten betreffende een onderwerp dat tot 

de werkterreinen van de Europese Unie 

behoort en dat hem of haar rechtstreeks 

aangaat. 

2. Aan het Parlement gerichte 

verzoekschriften moeten naam, 

nationaliteit en woonplaats van ieder der 

indieners vermelden. 

2. Aan het Parlement gerichte 

verzoekschriften vermelden de naam en de 

vaste woonplaats van ieder der indieners. 

  

3. Wanneer een verzoekschrift ondertekend 

is door verscheidene natuurlijke of 

rechtspersonen, wijzen de ondertekenaars 

een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordigers aan 

die voor de toepassing van het bepaalde in 

3. Wanneer een verzoekschrift ondertekend 

is door verscheidene natuurlijke of 

rechtspersonen, wijzen de ondertekenaars 

een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordigers aan 

die voor de toepassing van het bepaalde in 
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deze titel van het Reglement als de 

indieners worden beschouwd. 

deze titel van het Reglement als de 

indieners worden beschouwd. 

Wanneer geen vertegenwoordiger is 

aangewezen wordt de eerste ondertekenaar 

of een andere geschikte persoon als de 

indiener beschouwd. 

Wanneer geen vertegenwoordiger is 

aangewezen wordt de eerste ondertekenaar 

of een andere geschikte persoon als de 

indiener beschouwd. 

4.  Elke indiener kan op elk moment 

zijn steun voor het verzoekschrift 

intrekken. 

4.  Elke indiener kan op elk moment 

zijn of haar handtekening onder het 

verzoekschrift intrekken. 

Wanneer alle indieners hun steun voor het 

verzoekschrift hebben ingetrokken komt 

het verzoekschrift te vervallen. 

Mochten alle indieners hun 

handtekeningen intrekken, dan komt het 

verzoekschrift te vervallen. 

5.  De verzoekschriften dienen gesteld 

te zijn in een officiële taal van de Europese 

Unie. 

5.  De verzoekschriften dienen gesteld 

te zijn in een officiële taal van de Europese 

Unie. 

Verzoekschriften die in een andere taal 

gesteld zijn, worden alleen in behandeling 

genomen als de indiener een in een 

officiële taal gestelde vertaling heeft 

bijgevoegd. De briefwisseling van het 

Parlement met de indiener van het 

verzoekschrift wordt gevoerd in de taal van 

de vertaling. 

Verzoekschriften die in een andere taal 

gesteld zijn, worden alleen in behandeling 

genomen als de indiener een in een 

officiële taal gestelde vertaling heeft 

bijgevoegd. De briefwisseling van het 

Parlement met de indiener van het 

verzoekschrift wordt gevoerd in de taal van 

de vertaling. 

Het Bureau kan besluiten dat 

verzoekschriften en correspondentie met 

indieners in andere in een lidstaat 

gebruikte talen gesteld kunnen zijn. 

Het Bureau kan besluiten dat 

verzoekschriften en correspondentie met 

indieners in andere talen gesteld kunnen 

zijn, mits deze talen overeenkomstig de 

constitutionele orde van de betrokken 

lidstaten op hun gehele grondgebied of 
een deel daarvan als officiële taal gelden. 

 5 bis.  Verzoekschriften kunnen worden 

ingediend per post of via het 

verzoekschriftenportaal dat beschikbaar 

wordt gesteld op de website van het 

Parlement, waar de indiener aanwijzingen 

krijgt om het verzoekschrift te formuleren 

op een wijze die in overeenstemming is 

met de leden 1 en 2. 

 5 ter. Wanneer meerdere 

verzoekschriften worden ontvangen over 

eenzelfde onderwerp, kunnen ze 

gezamenlijk worden behandeld. 

6.  Verzoekschriften die aan de in lid 2 

genoemde voorwaarden voldoen, worden 

6.  Verzoekschriften die aan de in lid 2 

genoemde voorwaarden voldoen, worden 
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in volgorde van binnenkomst in een 

algemeen register ingeschreven; die welke 

daaraan niet voldoen, worden ter zijde 

gelegd. Aan de indiener van het 

verzoekschrift wordt de reden ervan 

medegedeeld. 

in volgorde van binnenkomst in een 

algemeen register ingeschreven; die welke 

daaraan niet voldoen, worden ter zijde 

gelegd. Aan de indiener van het 

verzoekschrift wordt de reden ervan 

medegedeeld. 

7.  De in het algemeen register 

ingeschreven verzoekschriften worden 

door de Voorzitter naar de bevoegde 

commissie verwezen, die vaststelt of het 

verzoekschrift al dan niet ontvankelijk is 

overeenkomstig artikel 227 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

7.  De in het algemeen register 

ingeschreven verzoekschriften worden 

door de Voorzitter naar de bevoegde 

commissie verwezen, die eerst vaststelt of 

het verzoekschrift ontvankelijk is 

overeenkomstig artikel 227 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

Wanneer de bevoegde commissie niet tot 

overeenstemming komt over de 

ontvankelijkheid van het verzoekschrift, 

wordt het ontvankelijk verklaard als ten 

minste een vierde van de leden van de 

commissie daarom verzoekt. 

Wanneer de bevoegde commissie niet tot 

overeenstemming komt over de 

ontvankelijkheid van het verzoekschrift, 

wordt het ontvankelijk verklaard als ten 

minste een vierde van de leden van de 

commissie daarom verzoekt. 

8.  De door de commissie niet 

ontvankelijk verklaarde verzoekschriften 

worden ter zijde gelegd; de indiener van 

het verzoekschrift wordt met opgave van 

redenen hiervan in kennis gesteld. 

Eventueel kunnen alternatieve 

verhaalmiddelen worden aanbevolen. 

8.  De door de commissie niet 

ontvankelijk verklaarde verzoekschriften 

worden ter zijde gelegd; de indiener van 

het verzoekschrift wordt met opgave van 

redenen hiervan in kennis gesteld. 

Eventueel kunnen alternatieve 

verhaalmiddelen worden aanbevolen. 

9. Verzoekschriften die geregistreerd 

zijn worden in de regel openbare 

documenten. Om redenen van transparantie 

mag het Parlement de naam van de 

indiener en de inhoud van het 

verzoekschrift publiceren. 

9. Verzoekschriften die geregistreerd 

zijn worden openbare documenten. Om 

redenen van transparantie mag het 

Parlement de naam van de indiener, 

eventuele mede-indieners en eventuele 

medeondertekenaars en de inhoud van het 

verzoekschrift publiceren. De indiener, 

mede-indieners en medeondertekenaars 

worden dienovereenkomstig 

geïnformeerd. 

10.  Onverminderd het bepaalde in lid 9 

kunnen indieners verzoeken hun naam niet 

te publiceren ter bescherming van hun 

privacy, in welk geval het Parlement dit 

verzoek dient in te willigen. 

10.  Onverminderd lid 9 kunnen 

indieners, mede-indieners of 

medeondertekenaars verzoeken hun naam 

niet te publiceren ter bescherming van hun 

privacy, in welk geval het Parlement dit 

verzoek dient in te willigen. 

Wanneer de klacht van de indiener om 

redenen van anonimiteit niet kan worden 

Wanneer de klacht van de indiener om 

redenen van anonimiteit niet kan worden 
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behandeld, wordt de indiener geraadpleegd 

over de vraag welke verdere stappen 

moeten worden ondernomen. 

behandeld, wordt de indiener geraadpleegd 

over de vraag welke verdere stappen 

moeten worden ondernomen. 

 10 bis. Om de rechten van derden te 

beschermen, kan het Parlement, op eigen 

initiatief of op verzoek van de betrokken 

derde, een verzoekschrift en/of andere 

daarin vervatte gegevens anonimiseren 

indien het Parlement dit gepast acht.  

11.  Indieners kunnen om 

vertrouwelijke behandeling van hun 

verzoekschrift verzoeken, in welk geval 

het Parlement passende 

voorzorgsmaatregelen treft om ervoor te 

zorgen dat de inhoud niet openbaar wordt 

gemaakt. De indieners worden op de 

hoogte gebracht van de precieze 

voorwaarden waaronder deze bepaling 

van toepassing is. 

 

12.  Wanneer de commissie zulks 

dienstig acht, kan zij de zaak aan de 

Europese Ombudsman voorleggen. 

 

13.  Verzoekschriften die bij het 

Parlement zijn ingediend door natuurlijke 

of rechtspersonen die geen burger van de 

Europese Unie zijn en niet hun 

verblijfplaats of statutaire zetel in een 

lidstaat hebben, worden afzonderlijk 

geregistreerd en gearchiveerd. De 

Voorzitter zendt maandelijks een overzicht 

van de in de voorafgaande maand 

ontvangen verzoekschriften, met 

vermelding van het onderwerp, naar de 

voor de verzoekschriften bevoegde 

commissie, die de verzoekschriften 

waarvan zij behandeling dienstig acht kan 

opvragen. 

13.  Verzoekschriften die bij het 

Parlement zijn ingediend door natuurlijke 

of rechtspersonen die geen burger van de 

Europese Unie zijn en niet hun 

verblijfplaats of statutaire zetel in een 

lidstaat hebben, worden afzonderlijk 

geregistreerd en gearchiveerd. De 

Voorzitter zendt maandelijks een overzicht 

van de in de voorafgaande maand 

ontvangen verzoekschriften, met 

vermelding van het onderwerp, naar de 

voor de verzoekschriften bevoegde 

commissie, die de verzoekschriften 

waarvan zij behandeling dienstig acht kan 

opvragen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Amendement  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 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 216 

 

Bestaande tekst Amendement 

Artikel 216 Artikel 216  

Behandeling van verzoekschriften Behandeling van verzoekschriften 

1.  Ontvankelijke verzoekschriften 

worden door de ter zake bevoegde 

commissie behandeld in het kader van haar 

normale werkzaamheden, in een debat 

tijdens een gewone vergadering, dan wel 

middels een schriftelijke procedure. 

Indieners kunnen worden uitgenodigd deel 

te nemen aan de vergaderingen van de 

commissie waarop hun verzoekschrift zal 

worden besproken; zij kunnen ook zelf 

verzoeken op de vergadering aanwezig te 

mogen zijn. De voorzitter bepaalt of de 

indieners het woord mogen voeren. 

1.  Ontvankelijke verzoekschriften 

worden door de ter zake bevoegde 

commissie behandeld in het kader van haar 

normale werkzaamheden, in een debat 

tijdens een gewone vergadering, dan wel 

middels een schriftelijke procedure. 

Indieners kunnen worden uitgenodigd deel 

te nemen aan de vergaderingen van de 

commissie waarop hun verzoekschrift zal 

worden besproken; zij kunnen ook zelf 

verzoeken op de vergadering aanwezig te 

mogen zijn. De voorzitter bepaalt of de 

indieners het woord mogen voeren. 

2.  De commissie kan besluiten om 

over een ontvankelijk verklaard 

verzoekschrift een initiatiefverslag 

overeenkomstig artikel 52, lid 1, op te 
stellen dan wel een beknopte 

ontwerpresolutie aan het Parlement voor te 

leggen, tenzij de Conferentie van 

voorzitters hiertegen bezwaar maakt. Deze 

ontwerpresoluties worden ingeschreven op 

de ontwerpagenda van de vergaderperiode 

die uiterlijk acht weken na goedkeuring 

ervan in de commissie, wordt gehouden. 

2. De commissie kan besluiten om 

over een ontvankelijk verklaard 

verzoekschrift een beknopte 

ontwerpresolutie aan het Parlement voor te 

leggen, mits de Conferentie van 

commissievoorzitters hierover wordt 

geïnformeerd en de Conferentie van 

voorzitters hiertegen geen bezwaar maakt. 

Deze ontwerpresoluties worden 

ingeschreven op de ontwerpagenda van de 

vergaderperiode die uiterlijk acht weken na 

goedkeuring ervan in de commissie, wordt 
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Zij worden bij een enkele stemming en 

zonder debat in stemming gebracht, tenzij 

de Conferentie van voorzitters bij wijze 

van uitzondering besluit artikel 151 toe te 

passen. 

gehouden. Zij worden bij een enkele 

stemming in stemming gebracht. De 

Conferentie van voorzitters kan 

voorstellen artikel 151 toe te passen en bij 

ontstentenis daarvan worden zij zonder 

debat aangenomen. 

De commissie kan, overeenkomstig 

artikel 53 en bijlage VI, het advies 

inwinnen van andere commissies die voor 

het betrokken onderwerp bevoegd zijn. 

 

3. Indien het verslag met name 

betrekking heeft op de toepassing of 

interpretatie van het recht van de Unie of 

op voorstellen tot wijziging van bestaande 

wetgeving, wordt de ter zake bevoegde 

commissie overeenkomstig artikel 53, 

lid 1, en artikel 54, eerste en tweede 

streepje, als medeverantwoordelijke 

commissie aangewezen. De bevoegde 

commissie aanvaardt zonder te stemmen 

suggesties van de ter zake bevoegde 

commissie voor onderdelen van de 

ontwerpresolutie die betrekking hebben op 

de toepassing of interpretatie van het recht 

van de Unie of op wijzigingen in bestaande 

wetgeving. Wanneer de bevoegde 

commissie dergelijke suggesties niet 

aanvaardt, kan de medeverantwoordelijke 

commissie ze rechtstreeks ter plenaire 

vergadering indienen. 

3. Indien de commissie voornemens is 

een initiatiefverslag overeenkomstig 

artikel 52, lid 1, over een ontvankelijk 

verzoekschrift op te stellen en het verslag 

met name betrekking heeft op de 

toepassing of interpretatie van het recht 

van de Unie of op voorstellen tot wijziging 

van bestaande wetgeving, wordt de ter zake 

bevoegde commissie overeenkomstig 

artikel 53 en artikel 54 als 

medeverantwoordelijke commissie 

aangewezen. De bevoegde commissie 

aanvaardt zonder te stemmen suggesties 

van de ter zake bevoegde commissie voor 

onderdelen van de ontwerpresolutie die 

betrekking hebben op de toepassing of 

interpretatie van het recht van de Unie of 

op wijzigingen in bestaande wetgeving. 

Wanneer de bevoegde commissie 

dergelijke suggesties niet aanvaardt, kan de 

medeverantwoordelijke commissie ze 

rechtstreeks ter plenaire vergadering 

indienen. 

4. Er wordt een elektronisch register 

ingesteld, waarin de burgers hun 

elektronische handtekening kunnen 

plaatsen onder een ontvankelijk verklaard 

en in het register ingeschreven 

verzoekschrift om zich aldus bij de eerste 

indiener aan te sluiten, of kunnen 

aangeven dat zij hun steun voor een 

verzoekschrift intrekken. 

4.  Ondertekenaars kunnen hun 

handtekening plaatsen onder een 

ontvankelijk verklaard verzoekschrift op 

het verzoekschriftenportaal dat 

beschikbaar is op de website van het 

Parlement, of kunnen aangeven dat zij hun 

steun voor een verzoekschrift intrekken. 

5. In het kader van de behandeling 

van verzoekschriften, de vaststelling van 

feiten of het zoeken naar oplossingen kan 

de commissie informatiebezoeken brengen 
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aan de bij het verzoekschrift betrokken 

lidstaat of regio. 

De deelnemers brengen verslag uit over 

deze bezoeken. Deze verslagen worden 

door de commissie na goedkeuring aan de 

Voorzitter toegezonden. 

 

Informatiebezoeken en de verslagen over 

die bezoeken hebben alleen tot doel om de 

commissie de nodige informatie te 

verstrekken om het verzoekschrift verder 

te kunnen behandelen. Die verslagen 

worden opgesteld onder de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de deelnemers 

aan het bezoek, die trachten een 

consensus te bereiken. Indien geen 

consensus wordt bereikt, moeten in het 

verslag de uiteenlopende feitelijke 

bevindingen of beoordelingen worden 

vermeld. Het verslag wordt voorgelegd 

aan de commissie ter goedkeuring bij een 

enkele stemming, tenzij de voorzitter 

verklaart dat waar van toepassing 

amendementen mogen worden ingediend 

op bepaalde delen van het verslag. Op die 

verslagen is artikel 56 niet rechtstreeks 

van toepassing noch van overeenkomstige 

toepassing. Wanneer het verslag niet door 

de Commissie wordt goedgekeurd, wordt 

het niet aan de Voorzitter toegezonden. 

 

6.  De commissie kan de Commissie 

verzoeken haar bij te staan, met name door 

nadere informatie met betrekking tot de 

toepassing of de naleving van het 

Unierecht dan wel alle voor het 

verzoekschrift relevante inlichtingen of 

documenten te verstrekken. 

Vertegenwoordigers van de Commissie 

worden verzocht aan de vergaderingen van 

de commissie deel te nemen. 

6.  De commissie kan de Commissie 

verzoeken haar bij te staan, met name door 

nadere informatie met betrekking tot de 

toepassing of de naleving van het 

Unierecht dan wel alle voor het 

verzoekschrift relevante inlichtingen of 

documenten te verstrekken. 

Vertegenwoordigers van de Commissie 

worden verzocht aan de vergaderingen van 

de commissie deel te nemen. 

7.  De commissie kan de Voorzitter 

verzoeken haar advies of aanbeveling voor 

verdere actie of ter fine van een antwoord 

toe te zenden aan de Commissie, de Raad 

of de betrokken nationale autoriteiten. 

7.  De commissie kan de Voorzitter 

verzoeken haar advies of aanbeveling voor 

verdere actie of ter fine van een antwoord 

toe te zenden aan de Commissie, de Raad 

of de betrokken nationale autoriteiten. 

8.  De commissie brengt het 

Parlement eens in de zes maanden verslag 

8.  De commissie dient jaarlijks een 

verslag in bij het Parlement over de 
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uit over de resultaten van haar 

beraadslagingen. 

resultaten van haar beraadslagingen en, 

indien passend, over de maatregelen die 

de Raad en de Commissie hebben 

genomen naar aanleiding van door het 

Parlement naar hen verwezen 

verzoekschriften. 

Zij brengt het Parlement met name 

verslag uit over de door de Raad of de 

Commissie genomen maatregelen naar 

aanleiding van de hen door het Parlement 

voorgelegde verzoekschriften. 

 

De indieners worden op de hoogte gesteld 

van het besluit van de commissie en de 

daaraan ten grondslag liggende redenen. 

 

Is de behandeling van een ontvankelijk 

verzoekschrift afgerond, dan wordt de 

behandeling voor gesloten verklaard en 

wordt de indiener hiervan op de hoogte 

gesteld. 

Is de behandeling van een ontvankelijk 

verzoekschrift afgerond, dan wordt de 

behandeling voor gesloten verklaard bij 

besluit van de commissie. 

 9 bis. De indiener wordt op de hoogte 

gesteld van alle relevante besluiten van de 

commissie en de daaraan ten grondslag 

liggende redenen, ook wanneer zijn of 

haar verzoekschrift op de B-lijst is 

opgenomen. 

 9 ter. Bij besluit van de commissie kan 

de behandeling van een verzoekschrift 

worden heropend indien relevante nieuwe 

feiten die verband houden met het 

verzoekschrift, onder haar aandacht zijn 

gebracht en de indiener zulks verzoekt. 

 9 quater. De commissie stelt bij 

meerderheid van haar leden richtsnoeren 

vast voor de behandeling van 

verzoekschriften overeenkomstig dit 

Reglement. 

Or. en 

 

 

 


