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8.12.2016 A8-0344/305 

Amendement  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 6 – artikel 73 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 73 bis  

 Artikel 73 quinquies 

 Het voeren van de onderhandelingen 

 1. Het onderhandelingsteam van het 

Parlement wordt geleid door de 

rapporteur en voorgezeten door de 

voorzitter van de bevoegde commissie of 

een door die voorzitter aangewezen 

ondervoorzitter. Ook de 

schaduwrapporteurs van elke fractie die 

dat wensen maken er in elk geval deel van 

uit. 

 2. Alle stukken die tijdens een bijeenkomst 

met de Raad en de Commissie 

("trialoog") zullen worden besproken, 

worden ten minste 48 uur of, in dringende 

gevallen, ten minste 24 uur vóór die 

trialoog aan het onderhandelingsteam 

rondgedeeld. 

 3. De voorzitter van het 

onderhandelingsteam en de rapporteur 

brengen na elke trialoog namens het 

onderhandelingsteam verslag uit tijdens 

de eerstvolgende vergadering van de 

bevoegde commissie. 

 Is het niet mogelijk binnen een redelijke 

termijn een vergadering van de commissie 

te beleggen, dan brengen de voorzitter van 

het onderhandelingsteam en de 

rapporteur namens het 
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onderhandelingsteam verslag uit aan een 

vergadering van de coördinatoren van de 

commissie. 

 4. Wordt in het kader van de 

onderhandelingen een voorlopig akkoord 

bereikt, dan wordt de bevoegde commissie 

daarvan onverwijld in kennis gesteld. Alle 

stukken die het resultaat van de 

slottrialoog weergeven, worden aan de 

commissie ter beschikking gesteld en 

openbaar gemaakt. Het voorlopig akkoord 

wordt voorgelegd aan de bevoegde 

commissie, die in een enkele stemming 

besluit bij meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Indien 

goedgekeurd, wordt het voorlopig akkoord 

ingediend voor behandeling ter plenaire 

vergadering, in een presentatie waarbij de 

amendementen op het ontwerp van 

wetgevingshandeling duidelijk worden 

aangegeven. 

 5. Bij competentiegeschillen tussen de 

betrokken commissies als bedoeld in de 

artikelen 54 en 55 worden de nadere 

regels voor het openen van 

onderhandelingen en het voeren van deze 

onderhandelingen door de voorzitter van 

de Conferentie van commissievoorzitters 

overeenkomstig de in de genoemde 

artikelen uiteengezette beginselen 

bepaald. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Amendement  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 117 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

Het Parlement kiest de voorzitter van de 

Commissie bij meerderheid van zijn leden. 
Overeenkomstig artikel 17, lid 7, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 
kiest het Parlement de voorzitter van de 

Commissie bij meerderheid van zijn leden. 

De stemming is geheim. De stemming is geheim. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Amendement  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 198 – lid 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

 Een verzoek om instelling van een 

enquêtecommissie moet het voorwerp van 

de enquête vermelden en een uitvoerige 

toelichting omvatten waarin de 

gegrondheid ervan wordt aangetoond. Het 

Parlement besluit op voorstel van de 

Conferentie van voorzitters over het al dan 

niet instellen van de commissie en, in het 

eerste geval, over de samenstelling ervan, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 

199. 

3. Een verzoek om instelling van een 

enquêtecommissie moet het voorwerp van 

de enquête vermelden en een uitvoerige 

toelichting omvatten waarin de 

gegrondheid ervan wordt aangetoond. Het 

Parlement besluit op voorstel van de 

Conferentie van voorzitters over het al dan 

niet instellen van de commissie en, in het 

eerste geval, over de numerieke kracht 

ervan. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Amendement  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 199 – lid 1 – alinea 1 - letter a (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 a) 1 bis. De samenstelling van de 

commissies is voor zover mogelijk een 

afspiegeling van de samenstelling van het 

Parlement. De zetelverdeling tussen de 

fracties in de commissies komt overeen 

met hetzij het dichtstbijzijnde hele getal 

boven, hetzij het dichtstbijzijnde hele getal 

onder de evenredige berekening. 

 Wanneer de fracties geen 

overeenstemming bereiken over de 

getalsverhouding in een of meerdere 

commissies, beslist de Conferentie van 

voorzitters. 

 1 ter. Indien een fractie afziet van 

lidmaatschap van een bepaalde 

commissie, of nalaat om binnen de door 

de Conferentie van voorzitters 

vastgestelde termijn leden te benoemen, 

blijven de betrokken zetels vacant. Ruilen 

van commissielidmaatschappen tussen 

fracties is niet toegestaan. 

 1 quater. Heeft het feit dat een lid van 

fractie verandert tot gevolg dat de 

evenredige zetelverdeling in de commissie 

als omschreven in lid 1 bis wordt 

verstoord, en bestaat er geen 

overeenstemming tussen de fracties om de 

naleving van de hierin vervatte beginselen 

te waarborgen, dan neemt de Conferentie 

van voorzitters de benodigde besluiten. 
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 1 quinquies. Besluiten tot wijziging van de 

benoemingen door fracties of niet-

fractiegebonden leden worden meegedeeld 

aan de Voorzitter, die ze uiterlijk aan het 

begin van de eerstvolgende vergadering 

bekendmaakt aan het Parlement. Deze 

besluiten treden in werking op de dag van 

de bekendmaking ervan. 

 1 sexies. De fracties en de niet-

fractiegebonden leden kunnen voor elke 

commissie een aantal plaatsvervangers 

benoemen dat niet hoger is dan het aantal 

gewone leden dat de fracties en de niet-

fractiegebonden geleden gerechtigd zijn 

in de betrokken commissies te benoemen. 

Zulks wordt ter kennis gebracht van de 

Voorzitter. Deze plaatsvervangers hebben 

het recht om aan de 

commissievergaderingen deel te nemen, 

aldaar het woord te voeren en, bij 

afwezigheid van het gewone lid, aan de 

stemming deel te nemen. 

 1 septies. Ingeval er geen 

plaatsvervangers zijn aangewezen of bij 

afwezigheid van laatstgenoemden, kan 

een gewoon lid zich bij afwezigheid 

tijdens vergaderingen laten vervangen 

door een ander lid van dezelfde fractie of, 

ingeval het lid een niet-fractiegebonden 

lid is, door een ander niet-

fractiegebonden lid, dat dan stemrecht 

heeft. De naam van deze plaatsvervanger 

moet uiterlijk voor het begin van de 

stemming aan de voorzitter van de 

commissie worden medegedeeld. 

 De in lid 1 septies, laatste zin, bedoelde 

voorafgaande mededeling moet worden 

gedaan voor het einde van de 

beraadslaging of voor de opening van de 

stemming over het agendapunt of de 

agendapunten waarvoor het gewone lid 

zich laat vervangen. 

 Overeenkomstig dit artikel: 

 – is de hoedanigheid van gewoon lid of 

vaste plaatsvervanger uitsluitend 

gekoppeld aan het lidmaatschap van een 
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bepaalde fractie; 

 – wordt, wanneer het aantal gewone leden 

van een fractie in een commissie wordt 

gewijzigd, het maximum aantal vaste 

plaatsvervangers dat zij mag aanwijzen 

dienovereenkomstig gewijzigd; 

 – kunnen leden die van fractie 

veranderen, niet de hoedanigheid van 

gewoon lid of vaste plaatsvervanger 

behouden die zij als lid van hun 

oorspronkelijke fractie hadden; 

 – kan een lid van een commissie in geen 

geval plaatsvervanger zijn van een collega 

die lid van een andere fractie is. 

 (De laatste twee ongenummerde leden 

worden ingevoegd als interpretatie.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Amendement  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 3 – artikel 212 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

2. De leden van de delegaties worden 

gekozen, nadat de fracties en de niet-

fractiegebonden leden hun voordrachten 

bij de Conferentie van voorzitters hebben 

ingediend. De Conferentie van voorzitters 

legt het Parlement voorstellen 

dienaangaande voor, waarin, voor zover 

mogelijk, rekening wordt gehouden met 

een billijke vertegenwoordiging van de 

lidstaten en van de politieke stromingen. 

De leden 2, 3, 5 en 6 van artikel 199 zijn 

van toepassing. 

2. De fracties houden, voor zover 

mogelijk, rekening met een billijke 

vertegenwoordiging van de lidstaten, de 

politieke stromingen en de geslachten. In 

delegaties heeft niet meer dan een derde 
van de leden dezelfde nationaliteit. De 

leden 1 quinquies, 1 sexies en 1 septies 

van artikel 199 zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Amendement  310 

Manfred Weber 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 4 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

De leden kunnen fracties oprichten naar 

politieke gezindheid. 

De leden kunnen enkel fracties oprichten 

naar politieke verwantschap. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Amendement  311 

Manfred Weber 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 4 – artikel 32 – lid 1 – alinea 1 – interpretatie 

 
Bestaande tekst Amendement 

Normaal gesproken behoeft het 

Parlement de politieke verwantschap van 

leden van een fractie niet te beoordelen. 

De leden die overeenkomstig dit artikel 

een fractie oprichten, accepteren per 

definitie dat er sprake is van onderlinge 

politieke verwantschap. Alleen indien de 

leden zulks ontkennen, dient het 

Parlement na te gaan of de fractie is 

opgericht in overeenstemming met het 

Reglement. 

Schrappen 

Or. en 

 


