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Amendement 5
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging A

Ontwerpbesluit Amendement

A. het Parlement heeft in de loop der jaren 
aanzienlijk meer bevoegdheden verworven 
en zichzelf essentiële instrumenten 
verschaft waarmee het invloed kan 
uitoefenen op de besluitvorming in de 
meeste gebieden waarop de Europese Unie 
actief is;

A. het Parlement heeft in de loop der jaren 
meer bevoegdheden verworven en zichzelf 
essentiële instrumenten verschaft waarmee 
het invloed kan uitoefenen op de 
besluitvorming in veel gebieden waarop de 
Europese Unie actief is;

Or. de

Amendement 6
Zita Gurmai

Ontwerpbesluit
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

A bis. de instellingen waaraan een 
schriftelijke verklaring gericht is, moeten 
ervoor zorgen dat de verklaring naar 
behoren wordt opgevolgd;

Or. en

Amendement 7
Andrew Duff

Ontwerpbesluit
Overweging B

Ontwerpbesluit Amendement

B. schriftelijke verklaringen zijn in het B. schriftelijke verklaringen dienen als
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verleden een nuttig instrument gebleken
om de aandacht te vestigen op problemen 
die de burgers van de Unie bijzonder 
raken;

nuttig instrument om de aandacht te 
vestigen op problemen die de burgers van 
de Unie bijzonder raken;

Or. en

Amendement 8
Fiona Hall

Ontwerpbesluit
Overweging B

Ontwerpbesluit Amendement

B. schriftelijke verklaringen zijn in het 
verleden een nuttig instrument gebleken
om de aandacht te vestigen op problemen 
die de burgers van de Unie bijzonder 
raken;

B. schriftelijke verklaringen dienen als
nuttig instrument om de aandacht te 
vestigen op problemen die de burgers van 
de Unie bijzonder raken;

Or. en

Amendement 9
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging B

Ontwerpbesluit Amendement

B. schriftelijke verklaringen zijn in het 
verleden een nuttig instrument gebleken
om de aandacht te vestigen op problemen 
die de burgers van de Unie bijzonder 
raken;

B. schriftelijke verklaringen dienen nog 
steeds als nuttig instrument om de 
aandacht te vestigen op problemen die de 
burgers van de Unie bijzonder raken;

Or. de

Amendement 10
Helmut Scholz
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Ontwerpbesluit
Overweging C

Ontwerpbesluit Amendement

C. schriftelijke verklaringen worden 
geregeld maar niet in bijzonder groten 
getale gebruikt; slechts een klein 
percentage ervan krijgt de vereiste steun 
van een meerderheid van de leden van het 
Parlement;

C. schriftelijke verklaringen worden 
geregeld maar niet in bijzonder groten 
getale gebruikt; terwijl in het verleden 
slechts een klein percentage ervan de 
vereiste steun van een meerderheid van de 
leden van het Parlement kreeg, is dit 
aandeel in de huidige zittingsperiode sterk 
toegenomen;

Or. de

Amendement 11
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging C

Ontwerpbesluit Amendement

C. schriftelijke verklaringen worden 
geregeld maar niet in bijzonder groten 
getale gebruikt; slechts een klein 
percentage ervan krijgt de vereiste steun 
van een meerderheid van de leden van het 
Parlement;

C. schriftelijke verklaringen worden 
geregeld over de meest uiteenlopende 
onderwerpen ingediend; uiteraard krijgt 
slechts een klein percentage ervan de 
vereiste steun van een meerderheid van de 
leden van het Parlement;

Or. de

Amendement 12
Helmut Scholz

Ontwerpbesluit
Overweging D

Ontwerpbesluit Amendement

D. de meeste schriftelijke verklaringen 
komen na afloop van de in het Reglement 
vastgelegde periode te vervallen;

Schrappen
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Or. de

Amendement 13
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging D

Ontwerpbesluit Amendement

D. de meeste schriftelijke verklaringen 
komen na afloop van de in het Reglement 
vastgelegde periode te vervallen;

D. de meerderheid van de schriftelijke 
verklaringen komt na afloop van de in het 
Reglement vastgelegde periode te 
vervallen;

Or. de

Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging E

Ontwerpbesluit Amendement

E. de aangenomen schriftelijke 
verklaringen zijn grotendeels gericht aan 
de Commissie, en de Commissie is de 
enige instelling die op de in deze 
verklaringen aangekaarte problemen 
heeft gereageerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 15
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging E
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Ontwerpbesluit Amendement

E. de aangenomen schriftelijke 
verklaringen zijn grotendeels gericht aan 
de Commissie, en de Commissie is de 
enige instelling die op de in deze 
verklaringen aangekaarte problemen 
heeft gereageerd;

E. de aangenomen schriftelijke 
verklaringen zijn grotendeels gericht aan 
de Commissie;

Or. en

Amendement 16
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

E bis. er moet meer moeite worden 
gedaan om andere EU-instellingen en 
EU-organen als adressaten bij het proces 
te betrekken;

Or. en

Amendement 17
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging F

Ontwerpbesluit Amendement

F. deze antwoorden blijven meestal 
beperkt tot de vermelding van al 
bestaande activiteiten van de Commissie, 
en slechts heel af en toe geeft een 
schriftelijke verklaring aanleiding tot de 
invoering van een specifieke maatregel;

Schrappen

Or. de
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Amendement 18
Helmut Scholz

Ontwerpbesluit
Overweging F

Ontwerpbesluit Amendement

F. deze antwoorden blijven meestal beperkt 
tot de vermelding van al bestaande 
activiteiten van de Commissie, en slechts 
heel af en toe geeft een schriftelijke 
verklaring aanleiding tot de invoering van 
een specifieke maatregel;

F. deze antwoorden blijven momenteel 
echter meestal beperkt tot de vermelding 
van al bestaande activiteiten van de 
Commissie, en slechts heel af en toe geeft 
een schriftelijke verklaring aanleiding tot 
de invoering van een specifieke maatregel;

Or. de

Amendement 19
Fiona Hall

Ontwerpbesluit
Overweging G

Ontwerpbesluit Amendement

G. in het licht van de groeiende 
bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen 
aanzienlijk afgenomen;

G. schriftelijke verklaringen vormen een 
doeltreffend hulpmiddel voor Europese 
burgers om hun bezwaren rechtstreeks 
kenbaar te maken aan het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 20
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging G

Ontwerpbesluit Amendement

G. in het licht van de groeiende G. ondanks de groeiende bevoegdheden 
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bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen 
aanzienlijk afgenomen;

van het Parlement is het belang van 
schriftelijke verklaringen niet afgenomen;

Or. de

Amendement 21
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging G

Ontwerpbesluit Amendement

G. in het licht van de groeiende 
bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen 
aanzienlijk afgenomen;

G. in het licht van de groeiende 
wetgevende bevoegdheden van het 
Parlement en de invoering van het 
Europese burgerinitiatief is het belang van 
schriftelijke verklaringen veranderd; 

Or. en

Amendement 22
Andrew Duff

Ontwerpbesluit
Overweging G

Ontwerpbesluit Amendement

G. in het licht van de groeiende 
bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen 
aanzienlijk afgenomen;

G. in het licht van de groeiende 
wetgevende bevoegdheden van het 
Parlement en de invoering van het 
Europese burgerinitiatief is het belang van 
schriftelijke verklaringen veranderd; 

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz
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Ontwerpbesluit
Overweging G

Ontwerpbesluit Amendement

G. in het licht van de groeiende 
bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen 
aanzienlijk afgenomen;

G. in het licht van de groeiende 
bevoegdheden van het Parlement is het 
belang van schriftelijke verklaringen in het 
algemeen afgenomen, maar het belang 
van deze verklaringen als instrument om 
onafhankelijk van fracties of landen 
onderwerpen aan te snijden die niet direct 
centraal staan in het werk van het 
Parlement en zijn commissies wordt daar 
niet door aangetast;

Or. de

Amendement 24
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke 
verklaringen op de opstelling van 
agenda's en op de besluitvorming van de 
instellingen is uiterst beperkt, en er 
bestaat mogelijks een onjuist beeld van de 
doeltreffendheid ervan;

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Fiona Hall

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke verklaringen H. de impact van schriftelijke verklaringen 
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op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is 
uiterst beperkt, en er bestaat mogelijks 
een onjuist beeld van de doeltreffendheid 
ervan;

op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen kan 
positief zijn;

Or. en

Amendement 26
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is 
uiterst beperkt, en er bestaat mogelijks 
een onjuist beeld van de doeltreffendheid 
ervan;

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
bestaat vooral uit het aansnijden van 
onderwerpen die om verschillende 
redenen niet op de agenda voorkomen, en 
de verklaringen vormen zodoende een 
doeltreffend, extra instrument van het 
Parlement;

Or. de

Amendement 27
Helmut Scholz

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is 
uiterst beperkt, en er bestaat mogelijks een 
onjuist beeld van de doeltreffendheid 
ervan;

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is tot nu 
toe beperkt, maar kan wel worden 
vergroot door bindende regels op te stellen 
voor het integreren van succesvolle 
schriftelijke verklaringen in het werk van 
de bevoegde commissies;  

Or. de
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Amendement 28
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke verklaringen
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is 
uiterst beperkt, en er bestaat mogelijks een 
onjuist beeld van de doeltreffendheid 
ervan;

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is in de 
huidige zittingsperiode uiterst beperkt, en 
daarom moet zorgvuldig in overweging 
worden genomen hoe de doeltreffendheid 
ervan snel kan worden vergroot;

Or. en

Amendement 29
Andrew Duff

Ontwerpbesluit
Overweging H

Ontwerpbesluit Amendement

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen is 
uiterst beperkt, en er bestaat mogelijks een 
onjuist beeld van de doeltreffendheid 
ervan;

H. de impact van schriftelijke verklaringen 
op de opstelling van agenda's en op de 
besluitvorming van de instellingen kan
beperkt zijn, maar de schriftelijke 
verklaringen blijven waardevol als een 
populair campagne-instrument;

Or. en

Amendement 30
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging I
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Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten 
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten 
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Andreas Mölzer

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten 
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

I. schriftelijke verklaringen moeten om die 
reden niet afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken hoe ze nog 
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden;

Or. de
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Amendement 33
Fiona Hall

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

I. het Reglement voor schriftelijke 
verklaringen moet regelmatig aan een 
onderzoek worden onderworpen om zo 
nodig hun doeltreffendheid en impact te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 34
Helmut Scholz

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

I. het gebruik van schriftelijke 
verklaringen moet geleidelijk verder 
worden ontwikkeld waarbij erop gelet 
moet worden dat succesvolle schriftelijke 
verklaringen worden geïntegreerd in het 
werk van de ter zake bevoegde 
commissies;

Or. de

Amendement 35
Constance Le Grip

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten 
geleidelijk afgebouwd worden en het 

I. in zijn volgende zittingsperiode moet het 
Parlement een analyse uitvoeren van de 
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Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

impact die de nieuwe bepalingen van het 
reglement op de schriftelijke verklaringen 
hebben en onderzoeken of het niet beter is 
de schriftelijke verklaringen verder af te 
bouwen of zelfs helemaal af te schaffen;

Or. fr

Amendement 36
Andrew Duff

Ontwerpbesluit
Overweging I

Ontwerpbesluit Amendement

I. schriftelijke verklaringen moeten 
geleidelijk afgebouwd worden en het 
Parlement moet in zijn volgende 
zittingsperiode onderzoeken of het niet 
beter is ze helemaal af te schaffen;

I. de kwaliteit en de relevantie van 
sommige schriftelijke verklaringen, in het 
bijzonder de overeenstemming daarvan 
met de bevoegdheden van de Unie als 
vastgelegd in titel I van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, kan te wensen overlaten;

Or. en

Amendement 37
Stanimir Ilchev

Ontwerpbesluit
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

I bis. schriftelijke verklaringen hebben 
een positieve impact op het werk van de 
leden dat rechtstreeks gericht is op hun 
electoraat;

Or. en
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Amendement 38
Rafał Trzaskowski

Ontwerpbesluit
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

I bis. er moet meer gebruik worden 
gemaakt van artikel 42, lid 2 van het 
Reglement waarmee de afzonderlijke 
leden echt invloed kunnen uitoefenen op 
EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 39
Zita Gurmai

Ontwerpbesluit
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

1 bis. is van oordeel dat de instellingen 
waaraan een schriftelijke verklaring 
gericht is het Parlement moeten 
informeren over de geplande follow-up 
die binnen drie maanden na ontvangst 
van de verklaring moet plaatsvinden; is 
bovendien voornemens om tijdens de 
volgende onderhandelingen over de 
herziening van het kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Commissie tot een 
akkoord te komen met de Commissie over 
dit beginsel;

Or. en

Motivering

Het is politiek te verdedigen om een follow-up te geven aan een schriftelijke verklaring.
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Amendement 40
Andrew Duff

Ontwerpbesluit
Paragraaf 3

Ontwerpbesluit Amendement

3. vraagt het Bureau de bestaande 
veiligheidsvoorschriften te onderzoeken 
met als doel het overdreven gebruik van 
schriftelijke verklaringen te vermijden en 
ervoor te zorgen dat de leden van het 
Parlement de vergaderzaal zonder hinder 
kunnen betreden;

3. vraagt het Bureau de bestaande 
veiligheidsvoorschriften te onderzoeken 
met als doel het al te fanatieke propageren
van schriftelijke verklaringen te vermijden, 
inclusief het dragen van onbetamelijke T-
shirts, en ervoor te zorgen dat de leden van 
het Parlement de vergaderzaal zonder 
hinder kunnen betreden;

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz

Ontwerpbesluit
Paragraaf 3

Ontwerpbesluit Amendement

3. vraagt het Bureau de bestaande 
veiligheidsvoorschriften te onderzoeken 
met als doel het overdreven gebruik van 
schriftelijke verklaringen te vermijden en 
ervoor te zorgen dat de leden van het 
Parlement de vergaderzaal zonder hinder 
kunnen betreden;

3. vraagt het Bureau de bestaande 
veiligheidsvoorschriften te onderzoeken 
met als doel het overdreven propageren
van schriftelijke verklaringen via 
elektronische en andere media te 
vermijden en ervoor te zorgen dat de leden 
van het Parlement de vergaderzaal zonder 
hinder kunnen betreden;

Or. de

Amendement 42
Rafał Trzaskowski

Ontwerpbesluit
Paragraaf 3
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Ontwerpbesluit Amendement

3. vraagt het Bureau de bestaande 
veiligheidsvoorschriften te onderzoeken 
met als doel het overdreven gebruik van 
schriftelijke verklaringen te vermijden en 
ervoor te zorgen dat de leden van het 
Parlement de vergaderzaal zonder hinder 
kunnen betreden;

3. is ingenomen met het besluit van het 
Bureau om het overdreven propageren van 
schriftelijke verklaringen te beperken
zodat de leden van het Parlement de 
vergaderzaal zonder hinder kunnen 
betreden;

Or. en

Amendement 43
Alexandra Thein

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen 
de vergaderperioden op een geschikte, 
door het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Minimaal veertig leden van ten minste 
drie fracties kunnen een schriftelijke 
verklaring van ten hoogste 200 woorden 
indienen over een onderwerp dat exclusief
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevings- of niet-wetgevingsprocedure
vallen. De Voorzitter verleent hiertoe van 
geval tot geval specifieke en onderbouwde 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in alle officiële talen vertaald en 
elektronisch toegezonden aan alle leden. 
Zij worden met de namen van de 
ondertekenaars opgenomen in een 
elektronisch openbaar register.

Or. en

Amendement 44
Stanimir Ilchev
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Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Minimaal veertig leden van ten minste 
drie fracties kunnen een schriftelijke 
verklaring van ten hoogste 200 woorden 
indienen over een onderwerp dat exclusief
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en

Amendement 45
Fiona Hall

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 

1. Minimaal tien leden van ten minste drie 
fracties en vijf lidstaten kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
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rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en

Amendement 46
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Minimaal tien leden van ten minste drie 
fracties kunnen een schriftelijke verklaring 
van ten hoogste 200 woorden indienen 
over een onderwerp dat onder de 
bevoegdheden van de Europese Unie valt 
en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
specifieke en onderbouwde toestemming. 
De schriftelijke verklaringen worden in de 
officiële talen gedrukt en elektronisch 
verstuurd. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en
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Amendement 47
Zita Gurmai

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen 
de vergaderperioden op een geschikte, 
door het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
exclusief onder de bevoegdheden van de 
Europese Unie valt en geen betrekking 
heeft op aangelegenheden die onder een 
lopende wetgevings- of niet-
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gepubliceerd 
op de website van het Parlement en 
elektronisch aan alle leden toegezonden.
De Voorzitter houdt een register bij van de 
verklaringen die ondertekend zijn door de 
leden. De verklaringen in de officiële 
talen en de namen van de ondertekenaars 
worden tevens opgenomen in een 
elektronisch register dat openbaar 
toegankelijk is via de website van het 
Parlement.

Or. en

Motivering

Als bewijs moet er een register worden bijgehouden met de originele ondertekende 
schriftelijke verklaringen, terwijl er voldoende transparantie kan worden geboden via een 
elektronisch register. Bovendien moet de interpretatie van lid 1, die in eerste instantie was 
goedgekeurd, worden gehandhaafd.

Amendement 48
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1
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Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen 
de vergaderperioden op een geschikte, 
door het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
exclusief onder de bevoegdheden van de 
Europese Unie valt en geen betrekking 
heeft op aangelegenheden die onder 
lopende wetgevingsprocedures vallen. De 
Voorzitter verleent hiertoe van geval tot 
geval toestemming. De schriftelijke 
verklaringen worden in de officiële talen 
gepubliceerd op de website van het 
Parlement en elektronisch aan alle leden 
toegezonden. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een 
elektronisch register. Dit register is 
openbaar en kan op de website van het 
Parlement  worden  geraadpleegd.

Or. de

Amendement 49
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen 
van de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in alle officiële talen vertaald. Alle 
taalversies worden gedocumenteerd in een
specifiek register, zowel elektronisch als 
op papier. De elektronische versie van 
elke schriftelijke verklaring wordt 
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de ingang van de vergaderzaal en tussen 
de vergaderperioden op een geschikte, 
door het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

elektronisch aan alle leden toegezonden. 
De papieren versie ligt tussen de 
vergaderperioden ter inzage op een 
speciale, gemakkelijk toegankelijke door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats in het Parlement.

Or. en

Amendement 50
Roberto Gualtieri

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt maar waarvoor geen specifieke 
procedures zijn vastgelegd in het 
Reglement. De Voorzitter verleent hiertoe 
van geval tot geval toestemming. De 
schriftelijke verklaringen worden in de 
officiële talen gedrukt en rondgedeeld. Zij 
worden met de namen van de 
ondertekenaars opgenomen in een register. 
Dit register is openbaar en ligt tijdens de 
vergaderperioden ter inzage bij de ingang 
van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en

Amendement 51
Roberto Gualtieri

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1
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Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en

Amendement 52
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
specifieke en onderbouwde toestemming. 
De schriftelijke verklaringen worden in de 
officiële talen gedrukt en rondgedeeld. Zij 
worden met de namen van de 
ondertekenaars opgenomen in een register. 
Dit register is openbaar en ligt tijdens de 
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de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

vergaderperioden ter inzage bij de ingang 
van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

Or. en

Amendement 53
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Maximaal vijf leden kunnen een 
schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 
woorden indienen over een onderwerp dat 
onder de bevoegdheden van de Europese 
Unie valt en geen betrekking heeft op 
aangelegenheden die onder een lopende 
wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter 
verleent hiertoe van geval tot geval 
toestemming. De schriftelijke verklaringen 
worden in de officiële talen gedrukt en 
rondgedeeld. Zij worden met de namen van 
de ondertekenaars opgenomen in een 
register. Dit register is openbaar en ligt 
tijdens de vergaderperioden ter inzage bij 
de ingang van de vergaderzaal en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 54
Alexandra Thein

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 2
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Bestaande tekst Amendement

2. Elk lid kan een in het register 
opgenomen verklaring medeondertekenen.

2. Elk lid kan een in het register 
opgenomen verklaring medeondertekenen.
De leden tekenen het register met de hand 
op een lijst die tijdens de 
vergaderperioden bij de ingang van de 
vergaderzaal ligt en tussen de 
vergaderperioden op een geschikte, door 
het College van quaestoren nader te 
bepalen plaats kan worden geraadpleegd. 
Een handtekening moet worden 
beschouwd als definitief en kan niet 
worden ingetrokken. De handtekeningen 
op de papieren lijst worden aan het eind 
van elke dag overgeheveld naar het 
elektronische register. De papieren lijsten 
moeten gedurende één jaar worden 
gearchiveerd.

Or. en

Motivering

Om misbruik en fouten te voorkomen, voldoet uitsluitend een elektronische handtekening in 
het elektronische register niet.

Amendement 55
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Elk lid kan een in het register 
opgenomen verklaring medeondertekenen.

2. Elk lid kan een in het register 
opgenomen verklaring medeondertekenen.
De handtekening kan gedurende een 
periode van drie maanden vanaf de 
opname van de verklaring in het register 
op elk willekeurig ogenblik ingetrokken 
worden; handtekeningen kunnen altijd op 
elektronische wijze worden gezet of 
ingetrokken;
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Or. de

Amendement 56
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Elk lid kan een in het register
opgenomen verklaring medeondertekenen.

2. Elk lid kan een in het register 
opgenomen verklaring medeondertekenen, 
hetzij elektronisch, hetzij ter plaatse. 
Beide verschijningsvormen van het 
register worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 57
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Elke handtekening kan gedurende 
een periode van drie maanden vanaf de 
opname van de verklaring in het register 
op elk willekeurig ogenblik ingetrokken 
worden, hetzij elektronisch, hetzij ter 
plaatse. De intrekking van een 
handtekening is slechts eenmaal en bij 
wijze van uitzondering toegestaan. In 
dergelijke gevallen mag het lid in kwestie 
de verklaring niet nog eens ondertekenen. 

Or. en

Amendement 58
Alexandra Thein
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Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend, dan stelt de Voorzitter het 
Parlement hiervan in kennis en worden de 
namen van de ondertekenaars in de notulen 
vermeld en wordt de verklaring als 
aangenomen tekst gepubliceerd.

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend aan het eind van een periode 
van drie maanden gerekend vanaf de 
opname van de verklaring in het register, 
dan stelt de Voorzitter het Parlement 
hiervan in kennis en worden de namen van 
de ondertekenaars in de notulen vermeld en 
wordt de verklaring als aangenomen tekst 
gepubliceerd, samen met een verklaring 
dat de meningen die hierin worden 
verwoord niet het officiële standpunt van 
het Europees Parlement vormen maar de 
meningen van de ondertekenaars, en dat 
de verklaring een niet-bindend instrument 
is.

Or. en

Amendement 59
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend, dan stelt de Voorzitter het 
Parlement hiervan in kennis en worden de 
namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en wordt de verklaring 
als aangenomen tekst gepubliceerd.

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend, dan stelt de Voorzitter het 
Parlement hiervan in kennis en wordt de 
verklaring in de notulen vermeld met de 
namen van de leden die haar 
ondersteunen, samen met een verklaring 
van afstand dat in de schriftelijke 
verklaring de mening van de
ondertekenaars wordt verwoord en niet 
bindend is voor het Parlement.  

Or. en
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Amendement 60
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend, dan stelt de Voorzitter het 
Parlement hiervan in kennis en worden de 
namen van de ondertekenaars in de notulen 
vermeld en wordt de verklaring als 
aangenomen tekst gepubliceerd.

3. Is een verklaring binnen een periode 
van drie maanden gerekend vanaf de 
opname in het register door de 
meerderheid van de leden van het 
Parlement ondertekend, dan stelt de 
Voorzitter het Parlement hiervan in kennis,
worden de namen van de ondertekenaars in 
de notulen vermeld, wordt de verklaring als 
aangenomen tekst gepubliceerd en wordt 
deze samen met de namen van de 
ondertekenaars voor de verdere 
afhandeling toegezonden aan de 
adressaten en de bevoegde commissie in 
het Parlement.

Or. de

Amendement 61
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement 
ondertekend, dan stelt de Voorzitter het 
Parlement hiervan in kennis en worden de 
namen van de ondertekenaars in de notulen 
vermeld en wordt de verklaring als 
aangenomen tekst gepubliceerd.

3. Is een verklaring door de meerderheid 
van de leden van het Parlement binnen 
drie maanden gerekend vanaf de opname 
daarvan in het register ondertekend, dan 
stelt de Voorzitter het Parlement hiervan in 
kennis en worden de namen van de 
ondertekenaars in de notulen vermeld en 
wordt de verklaring als aangenomen tekst 
gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 62
Helmut Scholz

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. De procedure wordt afgesloten met de 
toezending aan het einde van de 
vergaderperiode van de verklaring aan de 
adressaten met vermelding van de namen 
van de ondertekenaars.

Schrappen

Or. de

Amendement 63
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. De procedure wordt afgesloten met de 
toezending aan het einde van de 
vergaderperiode van de verklaring aan de 
adressaten met vermelding van de namen 
van de ondertekenaars.

4. De verklaring wordt samen met de 
namen van de ondertekenaars aan het 
eind van de vergaderperiode toegezonden 
aan de adressaten.

Or. en

Amendement 64
Stanimir Ilchev

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Naar aanleiding van een succesvolle 
schriftelijke verklaring houdt het 
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Parlement op een passend tijdstip in de 
agenda een debat over de daarin 
behandelde kwestie.   

Or. en

Amendement 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 4 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 ter. Alle taalversies van een succesvolle 
schriftelijke verklaring worden openbaar 
gemaakt en opgeslagen op een speciale 
plaats op de website van het Parlement.

Or. en

Amendement 66
Zita Gurmai

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Als de instellingen waaraan de 
aangenomen tekst gericht is het 
Parlement niet binnen drie maanden na 
ontvangst daarvan informeren over de 
geplande follow-up, wordt de kwestie op 
verzoek van een van de indieners van de 
verklaring op de agenda geplaatst van een 
volgende vergadering van de bevoegde 
commissie.  

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor een follow-up binnen het Parlement als andere instellingen 
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zich niet naar behoren bezighouden met de aangenomen verklaringen.

Amendement 67
Evelyn Regner

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 123 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. Een schriftelijke verklaring die meer dan 
drie maanden in het register heeft gestaan 
en niet door ten minste de helft van de 
leden van het Parlement is ondertekend, 
komt te vervallen.

5. Een schriftelijke verklaring die meer dan 
twee maanden in het register heeft gestaan 
en niet door ten minste tweederde van de 
leden van het Parlement is ondertekend, 
komt te vervallen.

Or. de

Amendement 68
Roberto Gualtieri

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 42 – leden 2 en 3

Bestaande tekst Amendement

2. Elk lid kan een voorstel voor een besluit 
van de Unie uit hoofde van het 
initiatiefrecht van het Parlement in de zin 
van artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie indienen.

2. Maximaal vijf leden kunnen een 
voorstel voor een besluit van de Unie uit 
hoofde van het initiatiefrecht van het 
Parlement in de zin van artikel 225 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie indienen. In het voorstel 
wordt de rechtsgrondslag vermeld en 
hierbij kan een toelichting van maximaal 
150 woorden worden gevoegd.

3. Het voorstel wordt ingediend bij de 
Voorzitter, die het ter behandeling naar de 
bevoegde commissie verwijst.
Voorafgaand aan de verwijzing wordt het 
voorstel in die officiële talen vertaald die 
de voorzitter van de desbetreffende 
commissie voor een summiere behandeling 
noodzakelijk acht. De commissie besluit 
binnen drie maanden na de verwijzing en 

3. Het voorstel wordt ingediend bij de 
Voorzitter, die bepaalt of de wettelijke 
vereisten zijn nageleefd. Hij kan het 
voorstel voor advies verwijzen naar de 
commissie die bevoegd is voor de toetsing 
van de rechtsgrondslag. Als de Voorzitter 
het voorstel ontvankelijk verklaart, maakt 
hij dat tijdens de plenaire vergadering 
bekend. De handtekening van enig lid kan 
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na de indiener van het voorstel te hebben 
gehoord, over het verdere verloop van de 
procedure.

dan worden toegevoegd aan het voorstel, 
in overeenstemming (mutatis mutandis) 
met de bepalingen van artikel 123, lid 1 en 
artikel 123, lid 5.
Wordt het voorstel ondertekend door een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement, dan verwijst de Conferentie 
van voorzitters het naar de commissie die 
bevoegd is voor het opstellen van een 
verslag overeenkomstig lid 1. 
De commissie stelt een verslag op 
conform artikel 48 na de indiener van het 
voorstel te hebben gehoord.
Wordt het voorstel niet ingediend bij extra 
ondertekenaars of wordt het niet 
ondertekend door een meerderheid van de 
leden van het Parlement, dan verwijst de 
Voorzitter het ter behandeling naar de 
bevoegde commissie. Voorafgaand aan de 
verwijzing wordt het voorstel in die 
officiële talen vertaald die de voorzitter 
van de desbetreffende commissie voor een 
summiere behandeling noodzakelijk acht. 
De commissie besluit binnen drie maanden 
na de verwijzing en na de indiener van het 
voorstel te hebben gehoord, over het 
verdere verloop van de procedure.

Besluit de commissie het voorstel 
overeenkomstig de procedure van artikel 
48 aan het Parlement voor te leggen, dan 
wordt de indiener van het voorstel in de 
titel van het verslag genoemd.

De indieners van het voorstel worden in de 
titel van het verslag genoemd.

Or. en


