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7.12.2016 A8-0344/323 

Amendement  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 1 – artikel 11 – lid 8 – alinea 1 - streepje 2 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 - een organisatie of een 

onderneming geeft blijk van een niet-

coöperatieve houding, bijvoorbeeld door 

te weigeren deel te nemen aan 

hoorzittingen – openbaar of met gesloten 

deuren – van parlementaire commissies, 

door te weigeren informatie te verstrekken 

of door onjuiste of misleidende informatie 

te verstrekken tijdens dergelijke 

hoorzittingen of met betrekking tot de 

registratie in het transparantieregister. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Amendement  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 15 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

De Voorzitter, de ondervoorzitters en de 

quaestoren worden bij geheime stemming 

gekozen, overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 182. Voordrachten geschieden 

met instemming van de betrokkenen, en 

wel door een fractie of ten minste veertig 

leden. Wanneer het aantal voorgedragen 

kandidaten niet groter is dan het aantal te 

vervullen zetels, kunnen zij bij acclamatie 

worden gekozen. 

De Voorzitter, de ondervoorzitters en de 

quaestoren worden bij hoofdelijke 

stemming gekozen, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 180. Voordrachten 

geschieden met instemming van de 

betrokkenen, en wel door een fractie of ten 

minste veertig leden. Wanneer het aantal 

voorgedragen kandidaten niet groter is dan 

het aantal te vervullen zetels, kunnen zij bij 

acclamatie worden gekozen. 

Or. en 



 

AM\1112153NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2016 A8-0344/325 

Amendement  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 De leden mogen overeenkomstig artikel 

19, lid 1, maximaal één ambtstermijn als 

Voorzitter vervullen, welke al dan niet kan 

worden onderbroken. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Amendement  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 2 – artikel 17 – lid 1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

Vervolgens wordt overgegaan tot de 

verkiezing van de ondervoorzitters, en wel 

met behulp van één stembriefje. In de 

eerste stemronde zijn, tot een maximum 

aantal van veertien en in de volgorde van 

het aantal behaalde stemmen, diegenen 

gekozen die de volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen hebben behaald. 

Indien het aantal aldus gekozen kandidaten 

kleiner is dan het aantal te vervullen zetels, 

wordt op dezelfde wijze overgegaan tot een 

tweede stemronde voor de resterende 

zetels. Indien een derde stemronde nodig 

is, is een gewone meerderheid voor de nog 

te vervullen zetels voldoende. Bij staking 

van stemmen worden de kandidaten met de 

hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de 

verkiezing van de ondervoorzitters, en wel 

met behulp van één stembriefje. De 

zetelverdeling geschiedt volgens de 

methode d'Hondt overeenkomstig artikel 

21 bis. In de eerste stemronde zijn, tot een 

maximum aantal van veertien en in de 

volgorde van het aantal behaalde stemmen, 

diegenen gekozen die de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen 

hebben behaald. Indien het aantal aldus 

gekozen kandidaten kleiner is dan het 

aantal te vervullen zetels, wordt op 

dezelfde wijze overgegaan tot een tweede 

stemronde voor de resterende zetels. Indien 

een derde stemronde nodig is, is een 

gewone meerderheid voor de nog te 

vervullen zetels voldoende. Bij staking van 

stemmen worden de kandidaten met de 

hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Amendement  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 3 – artikel 22 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

2. De Voorzitter opent, schorst en 

sluit de vergaderingen. Hij beslist over de 

ontvankelijkheid van amendementen, over 

vragen aan de Raad en de Commissie 

alsmede over de conformiteit van verslagen 

met de bepalingen van het Reglement. Hij 

ziet toe op de naleving van het Reglement, 

handhaaft de orde, verleent het woord, 

verklaart de beraadslagingen voor gesloten, 

brengt de voorstellen in stemming en 

maakt de uitslag van de stemmingen 

bekend. Hij doet de commissies de 

mededelingen die deze aangaan. 

2. De Voorzitter heeft de hierna 

genoemde taken. Hij waarborgt de 

rechten van de leden, en met name die 

van minderheden. Hij opent, schorst en 

sluit de vergaderingen. Hij beslist over de 

ontvankelijkheid van amendementen, over 

vragen aan de Raad en de Commissie 

alsmede over de conformiteit van verslagen 

met de bepalingen van het Reglement. Hij 

ziet toe op de naleving van het Reglement, 

handhaaft de orde, verleent het woord, 

verklaart de beraadslagingen voor gesloten, 

brengt de voorstellen in stemming en 

maakt de uitslag van de stemmingen 

bekend. Hij doet de commissies de 

mededelingen die deze aangaan. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Amendement  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 3 – artikel 24 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 1 bis. De samenstelling van het Bureau 

geschiedt volgens de methode d'Hondt 

overeenkomstig artikel 21 bis. Aan de 

vergaderingen van het Bureau neemt ten 

minste één niet-fractiegebonden lid deel. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Amendement  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-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 6 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 6 bis. De Voorzitter maakt de oprichting 

van fracties in de plenaire vergadering 

bekend. Deze verklaring heeft een 

terugwerkende kracht tot het moment dat 

de fractie de Voorzitter overeenkomstig dit 

artikel in kennis heeft gesteld van haar 

oprichting. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Amendement  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

namens de EFDD-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 6 ter (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 6 ter. Wanneer een fractie wordt 

ontbonden, waarborgt het Parlement dat 

de effectiviteit van de rechten van de leden 

en de handhaving van verplichtingen die 

door de fractie rechtsgeldig zijn gesloten. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Amendement  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 4 – artikel 34 – lid 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

1. Afzonderlijke leden kunnen 

interfractiewerkgroepen of andere niet-

officiële groeperingen van leden vormen 

om informeel van gedachten te wisselen 

over specifieke onderwerpen over de 

scheidslijnen tussen fracties en commissies 

heen en om het contact tussen 

parlementsleden en maatschappij te 

bevorderen. 

1. Afzonderlijke leden kunnen 

interfractiewerkgroepen vormen om 

informeel van gedachten te wisselen over 

specifieke onderwerpen over de 

scheidslijnen tussen fracties en commissies 

heen en om het contact tussen 

parlementsleden en maatschappij te 

bevorderen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Amendement  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Reglement 

Hoofdstuk 4 – artikel 34 – lid 2 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

Dergelijke groeperingen mogen geen 

activiteiten ontplooien die tot verwarring 

kunnen leiden voor wat betreft de officiële 

activiteiten van het Parlement en zijn 

organen. Mits voldaan is aan de 

voorwaarden van de door het Bureau 

vastgestelde regeling inzake de oprichting 

van die groeperingen, kunnen de fracties de 

activiteiten ervan faciliteren door verlening 

van logistieke steun. 

Dergelijke groeperingen zijn volledig 

transparant en mogen geen activiteiten 

ontplooien die tot verwarring kunnen 

leiden voor wat betreft de officiële 

activiteiten van het Parlement en zijn 

organen. Mits voldaan is aan de 

voorwaarden van de door het Bureau 

vastgestelde regeling inzake de oprichting 

van die groeperingen, kunnen de fracties de 

activiteiten ervan faciliteren door verlening 

van logistieke steun. 

Or. en 

 


