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7.12.2016 A8-0344/333 

Amendement  333 

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 2 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 2 bis. De leden 1 en 2, met name met 

betrekking tot de ledenlijst en de 

steunbetuigingen, zijn tevens van 

toepassing op alle andere vormen van 

niet-officiële groeperingen van de leden, 

teneinde hetzelfde transparantieniveau te 

waarborgen als voor 

interfractiewerkgroepen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Amendement  334 

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 6 – artikel 73 – lid 4 – alinea 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

Het onderhandelingsteam brengt na elke 

trialoog de bevoegde commissie in de 

eerstvolgende vergadering verslag uit. Alle 

stukken die het resultaat van de laatste 

trialoog weergeven, worden aan de 

commissie ter beschikking gesteld. 

Het onderhandelingsteam brengt na elke 

trialoog de bevoegde commissie in de 

eerstvolgende vergadering verslag uit. Alle 

stukken die het resultaat van de laatste 

trialoog weergeven, met inbegrip van de 

notulen van de vergadering, worden aan 

de commissie ter beschikking gesteld en zo 

spoedig mogelijk openbaar gemaakt. 

Or. en 



 

AM\1112142NL.docx  PE596.594v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2016 A8-0344/335 

Amendement  335 

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 6 – artikel 73 – lid 4 – alinea 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

Is het niet mogelijk binnen een redelijke 

termijn een vergadering van de commissie 

te beleggen, dan brengt het 

onderhandelingsteam verslag uit aan de 

voorzitter, de schaduwrapporteurs en de 

coördinatoren van de commissie, voor 

zover van toepassing. 

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 

onderhandelingsteam schriftelijk verslag 

uit aan de commissie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Amendement  336 

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 

Artikel 115 – lid 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

3. De vergaderingen van de 

commissies van het Parlement zijn in de 

regel openbaar. De commissies kunnen 

echter, uiterlijk bij de aanneming van de 

agenda, besluiten de agenda voor een 

bepaalde vergadering op te splitsen in 

agendapunten voor openbare en 

agendapunten voor niet-openbare 

behandeling. Wanneer een vergadering met 

gesloten deuren plaatsvindt, kan de 

commissie de documenten en de notulen 

van de vergadering toch toegankelijk 

maken voor het publiek, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4, 

van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 

het Europees Parlement en de Raad. Bij 

overtreding van de 

vertrouwelijkheidsregels is artikel 166 van 

toepassing. 

3. De vergaderingen van de 

commissies van het Parlement zijn in de 

regel openbaar. De commissies kunnen bij 

hoofdelijke stemming van de voltallige 

commissie, uiterlijk bij de aanneming van 

de agenda, besluiten de agenda voor een 

bepaalde vergadering op te splitsen in 

agendapunten voor openbare en 

agendapunten voor niet-openbare 

behandeling. Wanneer een vergadering met 

gesloten deuren plaatsvindt, maakt de 

commissie de documenten en de notulen 

van de vergadering toegankelijk voor het 

publiek, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4, van 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. Bij 

overtreding van de 

vertrouwelijkheidsregels is artikel 166 van 

toepassing. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Amendement  337 

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 1 – artikel 117 – lid 2 – alinea 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

De stemming is geheim. Er wordt hoofdelijk gestemd. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Amendement  338 

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 3 – artikel 130 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 2 bis. Een lijst van de niet-ontvankelijke 

vragen die duidelijk ongegrond of 

misleidend zijn, wordt maandelijks 

openbaar gemaakt op de website van het 

Parlement, vergezeld van een korte 

toelichting. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Amendement  339 

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 130 – lid 3 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

De vragen worden in elektronische vorm 

ingediend. Elk lid mag ten hoogste vijf 

vragen per maand stellen. 

De vragen worden in elektronische vorm 

ingediend. Elk lid mag ten hoogste tien 

vragen per maand stellen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Amendement  340 

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 5 – artikel 136 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

2. De Voorzitter verleent op basis van 

een gemotiveerde beslissing toestemming 

om verder te gaan met de procedure, 

waarbij in elk geval lid 1 in acht genomen 

wordt. De schriftelijke verklaringen 

worden in de officiële talen gepubliceerd 

op de website van het Parlement en 

elektronisch aan alle leden rondgedeeld. 

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. De 

Voorzitter bewaart eveneens een papieren 

versie met handtekeningen van elke 

schriftelijke verklaring. 

2. De Voorzitter verleent op basis van 

een gemotiveerde beslissing toestemming 

om verder te gaan met de procedure, 

waarbij in elk geval lid 1 in acht genomen 

wordt. De schriftelijke verklaringen 

worden in de officiële talen gepubliceerd 

op de website van het Parlement en 

elektronisch aan alle leden rondgedeeld. 

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. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Amendement  341 

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 165 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Bestaande tekst Amendement 

 4 bis. Als een lid tijdens een debat 

lasterlijke, racistische of xenofobe taal 

bezigt of overeenkomstig gedrag vertoont, 

publiceert het Parlement een bericht 

waarin het de uitingen officieel afkeurt. 

Dit bericht wordt in ieder geval 

gepubliceerd op een speciale pagina van 

de website van het Parlement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Amendement  342 

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 166 – lid 3 – alinea 1 - letter d 

 
Bestaande tekst Amendement 

d) voorlegging aan de Conferentie van 

voorzitters van een voorstel, 

overeenkomstig artikel 21, tot ontheffing 

uit of beëindiging van het dragen van een 

of meer ambten in het Parlement. 

d) voorlegging aan de Conferentie van 

voorzitters van een voorstel, 

overeenkomstig artikel 21, tot ontheffing 

uit of beëindiging van het dragen van een 

of meer ambten in het Parlement, met 

inbegrip van dat van rapporteur of 

schaduwrapporteur. 

Or. en 

 


