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14.12.2020 A9-0194/8

Amendement 8
Gabriele Bischoff
namens de S&D-Fractie
Rainer Wieland
namens de PPE-Fractie
Pascal Durand
namens de Renew-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0194/2020
Gabriele Bischoff
Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het 
Parlement in buitengewone omstandigheden
(2020/2098(REG))

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 6

Voorstel voor een besluit Amendement

6. is van mening dat de onderstaande 
amendementen moeten worden 
goedgekeurd in overeenstemming met de 
standaardprocedures;

6. is van mening dat de onderstaande 
amendementen moeten worden 
goedgekeurd door gebruik te maken van 
het alternatieve elektronische 
stemsysteem, overeenkomstig de geldende 
tijdelijke maatregelen zoals vastgesteld 
door de Voorzitter en de organen van het 
Parlement om de goede werking van het 
Parlement tijdens de door de COVID-19-
pandemie veroorzaakte gezondheidscrisis 
te waarborgen; 

Or. en
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14.12.2020 A9-0194/9

Amendement 9
Gabriele Bischoff
namens de S&D-Fractie
Rainer Wieland
namens de PPE-Fractie
Pascal Durand
namens de Renew-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0194/2020
Gabriele Bischoff
Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het 
Parlement in buitengewone omstandigheden
(2020/2098(REG))

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 7

Voorstel voor een besluit Amendement

7. besluit dat deze amendementen in 
werking zullen treden op de dag volgend 
op hun goedkeuring;

7. besluit dat deze amendementen in 
werking zullen treden op 1 januari 2021, 
maar pas van toepassing zullen zijn met 
ingang van 18 januari 2021, opdat de 
Voorzitter en de Conferentie van 
voorzitters over de rechtsgrond 
beschikken voor de vaststelling en 
voorafgaande goedkeuring van een 
besluit krachtens het nieuwe artikel 237 
bis, lid 2, eerste alinea, zodat de nieuwe 
bepalingen volledig kunnen worden 
toegepast vanaf de eerste datum van 
toepassing ervan, meer bepaald bij de 
opening van de eerste gewone 
vergaderperiode van 2021;

Or. en


