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Amendement 2
Tiziano Motti

Ontwerpbesluit
Overweging A

Ontwerpbesluit Amendement

A. overwegende dat het Parlement met 
name bij zijn wetgevende werkzaamheden 
de hoogste normen van democratische 
verantwoording en transparantie nastreeft

A. overwegende dat het Parlement met 
name bij zijn wetgevende werkzaamheden 
de hoogste normen van democratische 
verantwoording en transparantie, 
communicatie met de burgers en actieve 
deelname nastreeft;

Or. it

Amendement 3
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 195 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. De eindstemming over een 
ontwerpwetgevingshandeling dient 
ongeacht het stadium van de 
wetgevingsprocedure in de vorm van een 
hoofdelijke stemming plaats te vinden. De 
uitgebrachte stemmen worden in de 
notulen van de vergadering per fractie, in 
de alfabetische volgorde van de namen 
van de leden, met vermelding van ieders 
stembeslissing, opgetekend.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de gang van zaken in het Parlement aan voorbeeldpraktijken in 
de andere parlementen aan te passen en met de uitbreiding van de wetgevende bevoegdheden 
ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon rekening te houden. In het belang 
van meer transparantie en een grotere verantwoordingsplicht dient de eindstemming over alle 
wetgevingsverslagen – ongeacht het stadium van de wetgevingsprocedure – een hoofdelijke 
stemming te zijn en de uitslag in de notulen van de vergadering te worden vermeld.
Dit amendement komt in de plaats van het oorspronkelijke AM 1 in het ontwerpverslag.
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Amendement 4
Rainer Wieland

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 196

Bestaande tekst Amendement

Het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14, 17, 
18, 36 tot en met 44, 148, 149, leden 2 en 
10, 152, 154, 156 tot en met 159, 161, 163, 
lid 1, 164, 165, 168, 169, 171 tot en met 
174, 177 en 178 is mutatis mutandis van 
toepassing op commissievergaderingen.

Het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14, 17, 
18, 36 tot en met 44, 148, 149, leden 2 en 
10, 152, 154, 156 tot en met 159, 161, 163, 
lid 1, 164 tot en met 169, 171 tot en met 
174, 177 en 178 is mutatis mutandis van 
toepassing op commissievergaderingen.

Or. de


