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NL In verscheidenheid verenigd NL

9.1.2019 A8-0462/75

Amendement 75
Rainer Wieland
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0462/2018
Richard Corbett
Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement
(2018/2170(REG))

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 11 bis (nieuw) – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Deze regels mogen de leden niet 
anderszins belemmeren of beperken bij de 
uitoefening van hun mandaat en daarmee 
samenhangende politieke of andere 
activiteiten.
(Als amendement 20 wordt aangenomen, 
wordt dit lid ingevoegd vóór artikel 11 bis, 
lid 5)

Or. en
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NL In verscheidenheid verenigd NL

9.1.2019 A8-0462/76

Amendement 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0462/2018
Richard Corbett
Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement
(2018/2170(REG))

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 211 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

8. Ingeval de Commissie binnen een 
periode van 12 maanden nadat zij een 
positief advies heeft uitgebracht over een 
met succes overeenkomstig artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 ingediend 
burgerinitiatief geen voorstel voor een 
rechtshandeling ter zake indient en niet in 
een mededeling uiteenzet welke 
maatregelen zij voornemens is te nemen, 
kan de ter zake bevoegde commissie in 
overleg met de organisatoren van het 
burgerinitiatief een hoorzitting organiseren 
en zo nodig de in artikel 46 neergelegde 
procedure in gang zetten met het oog op 
de uitoefening van het recht van het 
Parlement om de Commissie te verzoeken 
een passend voorstel in te dienen.

8. Naar aanleiding van de 
mededeling van de Commissie waarin zij 
haar juridische en politieke conclusies 
uiteenzet over een specifiek 
burgerinitiatief, beoordeelt het Parlement 
de maatregelen die de Commissie op 
grond van deze mededeling neemt. 
Ingeval de Commissie geen passend 
voorstel met betrekking tot een 
burgerinitiatief indient, kan de ter zake 
bevoegde commissie in overleg met de 
organisatoren van het burgerinitiatief een 
hoorzitting organiseren. Voorts kan het 
Parlement besluiten of het een plenair 
debat houdt en of dit debat met een 
resolutie wordt afgesloten. De procedure 
van lid 211, lid 7 bis, is mutatis mutandis 
van toepassing. Het Parlement kan ook 
besluiten de door artikel 225 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie toegekende bevoegdheid 
uit te oefenen, en daarmee de procedure 
van artikel 46 in gang te zetten.

Or. en


