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Amendement 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 90 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. In elk stadium van de onderhandelingen 
kan het Parlement op basis van een verslag 
van zijn bevoegde commissie, en na 
behandeling van elk overeenkomstig 
artikel 121 ingediend voorstel ter zake, 
aanbevelingen aannemen met het verzoek 
deze vóór de sluiting van de betreffende 
internationale overeenkomst op te volgen.

4. In elk stadium van de onderhandelingen 
en vanaf de beëindiging van de 
onderhandelingen tot aan de sluiting van 
de overeenkomst kan het Parlement op 
basis van een verslag van zijn bevoegde 
commissie, en na behandeling van elk 
overeenkomstig artikel 121 ingediend 
voorstel ter zake, aanbevelingen aannemen 
met het verzoek deze vóór de sluiting van 
de betreffende internationale overeenkomst 
op te volgen.

Or. en

Amendement 5
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 90 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. Na afsluiting van de onderhandelingen, 
doch nog vóór de ondertekening van een 
overeenkomst, wordt de 
ontwerpovereenkomst voor advies of ter 
goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.
Voor de goedkeuringsprocedure is artikel 
81 van toepassing.

5. Na afsluiting van de onderhandelingen, 
doch nog vóór de ondertekening van een 
overeenkomst, wordt het ontwerpbesluit 
tot sluiting van de overeenkomst voor 
advies of ter goedkeuring aan het 
Parlement voorgelegd. Voor de 
goedkeuringsprocedure is artikel 81 van 
toepassing.

Or. en
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Amendement 6
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 90 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. Alvorens over te gaan tot de stemming 
ter verlening van goedkeuring, kan de 
bevoegde commissie, een fractie of ten 
minste een tiende van de leden het 
Parlement voorstellen het advies van het 
Hof van Justitie over de verenigbaarheid 
van de internationale overeenkomst met de 
Verdragen in te winnen. Indien het 
Parlement een dergelijk voorstel aanneemt, 
wordt de stemming ter verlening van 
goedkeuring uitgesteld, totdat het Hof 
advies heeft uitgebracht. 

6. Alvorens over te gaan tot de stemming 
over het advies of ter verlening van 
goedkeuring, kan de bevoegde commissie, 
een fractie of ten minste een tiende van de 
leden het Parlement voorstellen het advies 
van het Hof van Justitie over de 
verenigbaarheid van de internationale 
overeenkomst met de Verdragen in te 
winnen. Indien het Parlement een dergelijk 
voorstel aanneemt, wordt de stemming 
uitgesteld, totdat het Hof advies heeft 
uitgebracht.

Or. en


