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Amendement 7
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Voorstel voor een besluit
Visum -1 (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

– gezien de rol, taken en 
bevoegdheden van het Parlement die in de 
Verdragen zijn vastgelegd,

Or. en

Amendement 8
László Trócsányi, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs 
Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás 
Deutsch

Voorstel voor een besluit
Visum -1 bis (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

– gezien de primaire verplichting 
van de instellingen van de Europese Unie 
om de rechtstaat ook bij hun eigen 
werkzaamheden te waarborgen,

Or. en

Amendement 9
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Voorstel voor een besluit
Visum -1 ter (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

– gezien de rechten van personen 
met een handicap en de resolutie van het 
Europees Parlement van 7 juli 2016 over 
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de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap, met speciale aandacht voor de 
slotopmerkingen van het VN‑Comité voor 
de rechten van personen met een 
handicap1 bis;
_________________
1 bis PB C 101 van 16.3.2018, blz. 138.

Or. en

Amendement 10
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 2

Voorstel voor een besluit Amendement

2. benadrukt dat de gezondheidscrisis 
die is veroorzaakt door COVID-19-
pandemie aan het licht heeft gebracht dat 
zijn Reglement niet voorziet in alle 
passende maatregelen om het 
functioneren van het Parlement in 
buitengewone omstandigheden te 
faciliteren;

2. benadrukt dat de gezondheidscrisis 
die is veroorzaakt door COVID-19-
pandemie aan het licht heeft gebracht dat 
in zijn Reglement meer gedetailleerde 
procedures moeten worden opgenomen 
om te waarborgen dat het Parlement ook 
in uiteenlopende buitengewone 
omstandigheden onbelemmerd kan 
functioneren;

Or. en

Amendement 11
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Helmut Scholz, Gwendoline Delbos-
Corfield, Geert Bourgeois

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 3

Voorstel voor een besluit Amendement

3. neemt nota van de tijdelijke 
maatregelen die zijn Voorzitter en zijn 
bestuurlijke organen hebben getroffen om 
in te kunnen spelen op deze buitengewone 

3. onderstreept het belang van de 
tijdelijke maatregelen die zijn Voorzitter en 
zijn bestuurlijke organen naar aanleiding 
van de huidige gezondheidscrisis onder 
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omstandigheden; benadrukt dat deze 
maatregelen noodzakelijk waren om de 
continuïteit van de werkzaamheden van het 
Parlement te kunnen garanderen, zodat het 
Parlement zijn wetgevende, budgettaire en 
politieke controle-functies tijdens de crisis 
kon uitoefenen;

eerbiediging van de rechtstaat hebben 
getroffen om in te kunnen spelen op deze 
buitengewone omstandigheden; benadrukt 
dat er geen alternatieven voor deze 
maatregelen bestonden om de continuïteit 
van de werkzaamheden van het Parlement 
zoals voorgeschreven door de Verdragen 
te kunnen garanderen, en dat deze het 
Parlement in staat hebben gesteld zijn 
wetgevende, budgettaire en politieke 
controlefuncties tijdens de crisis uit te 
oefenen overeenkomstig de in de 
Verdragen vastgestelde procedures;

Or. en

Amendement 12
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 3

Voorstel voor een besluit Amendement

3. neemt nota van de tijdelijke 
maatregelen die zijn Voorzitter en zijn 
bestuurlijke organen hebben getroffen om 
in te kunnen spelen op deze buitengewone 
omstandigheden; benadrukt dat deze 
maatregelen noodzakelijk waren om de 
continuïteit van de werkzaamheden van het 
Parlement te kunnen garanderen, zodat het 
Parlement zijn wetgevende, budgettaire en 
politieke controle-functies tijdens de crisis 
kon uitoefenen;

3. neemt nota van de tijdelijke 
maatregelen die zijn Voorzitter en zijn 
bestuurlijke organen hebben getroffen om 
in te kunnen spelen op deze buitengewone 
omstandigheden; benadrukt dat deze 
maatregelen noodzakelijk waren om de 
door de Verdragen vereiste continuïteit 
van de werkzaamheden van het Parlement 
te kunnen garanderen, zodat het Parlement 
zijn wetgevende, budgettaire en politieke 
controle-functies tijdens de crisis kon 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 13
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Voorstel voor een besluit
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Paragraaf 4

Voorstel voor een besluit Amendement

4. erkent dat deze tijdelijke 
maatregelen volledig gerechtvaardigd 
waren en ervoor hebben gezorgd dat alle 
stemmen die tijdens die periode zijn 
uitgebracht, geldig zijn;

4. benadrukt dat deze tijdelijke 
maatregelen volledig gerechtvaardigd 
waren en dat deze ervoor hebben gezorgd 
dat alle stemmen die tijdens die periode 
zijn uitgebracht, geldig zijn;

Or. en

Amendement 14
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 4

Voorstel voor een besluit Amendement

4. erkent dat deze tijdelijke 
maatregelen volledig gerechtvaardigd 
waren en ervoor hebben gezorgd dat alle 
stemmen die tijdens die periode zijn 
uitgebracht, geldig zijn;

4. erkent dat deze tijdelijke 
maatregelen zijn ingegeven door de 
noodzaak om de door de COVID-19-
pandemie teweeggebrachte 
omstandigheden het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 15
László Trócsányi, Ádám Kósa, József Szájer, Edina Tóth, Balázs Hidvéghi, György 
Hölvényi, Enikő Győri, Kinga Gál, Lívia Járóka, Tamás Deutsch, Andor Deli, Andrea 
Bocskor

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

4 bis. spreekt de wens uit het Parlement 
weer volwaardig te laten functioneren 
overeenkomstig zijn eigen regels, zoals 
voorzien in de Verdragen;

Or. en
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Amendement 16
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie een gemeenschap van waarden is die 
het beginsel van de rechtsstaat koestert en 
hooghoudt, en geeft zijn Voorzitter 
daarom opdracht een toetsingsprocedure 
in gang te zetten overeenkomstig 
artikel 263 VWEU om binnen twee 
maanden na vaststelling de wettigheid van 
de wijzigingen in het Reglement na te 
gaan;

Or. en

Amendement 17
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

TITEL XIII bis: BUITENGEWONE 
OMSTANDIGHEDEN

Or. nl

Motivering

Taalkundige wijziging.

Amendement 18
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar
namens de S&D-Fractie
Domènec Ruiz Devesa
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Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen. Dergelijke 
buitengewone omstandigheden worden 
geacht te bestaan als de Voorzitter tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de diensten van het Parlement wordt 
bevestigd, dat het om veiligheidsredenen 
of ten gevolge van het niet beschikbaar 
zijn van de technische middelen voor het 
Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om 
bijeen te komen overeenkomstig zijn 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen. Wanneer het, om dwingende 
redenen, onmogelijk is voor de 
Conferentie van voorzitters om bijeen te 
komen, kan de Voorzitter besluiten een of 
meer maatregelen als bepaald in lid 3, 
onder a), b) of c) te treffen. Een dergelijk 
besluit vervalt vijf dagen nadat het 
genomen is, tenzij het binnen die termijn 
wordt goedgekeurd door de Conferentie 
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van voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kunnen leden of een fractie of 
fracties die ten minste de middelhoge 
drempel bereiken, te allen tijde verzoeken 
dat sommige of alle maatregelen die 
getroffen zijn bij dat besluit individueel 
worden voorgelegd aan het Parlement 
voor intrekking of bevestiging zonder 
debat. Zodra het verzoek is ingediend 
wordt de stemming in de plenaire 
vergadering op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Een dergelijk procedureel 
verzoek tot stemming over sommige of alle 
bij dat besluit getroffen maatregelen 
wordt in stemming gebracht. Voor de 
goedkeuring van die stemming is een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement vereist. Indien deze 
meerderheid wordt bereikt, zullen 
sommige of alle van de in het verzoek 
bedoelde maatregelen afzonderlijk in 
stemming worden gebracht.
Om de maatregelen in te trekken, is een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement vereist. In geval van intrekking 
komen de maatregelen te vervallen zodra 
de uitslag van de stemming bekend wordt 
gemaakt. Over een maatregel die wordt 
bevestigd door de plenaire vergadering 
mag niet nogmaals worden gestemd 
tijdens diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
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b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;
f) ingeval de regeling voor deelname op 
afstand als vastgelegd in 237 quater niet 
kan worden toegepast, verlaging van het 
quorum als bepaald in de artikelen 178 
en 218 tot een minimum van een kwart 
van de leden van het Parlement in plaats 
van een derde met betrekking tot de 
noodzakelijke aanwezigheid in de 
vergaderzaal en/of tot een minimum van 
een vijfde van de leden van een commissie 
in plaats van een kwart met betrekking tot 
de noodzakelijke aanwezigheid in een 
commissie.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
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omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze. 
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit. Het besluit kan eenmaal of 
meermaals voor een beperkte periode 
worden verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd. De 
Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen. Bij de toepassing van dit 
artikel zal terdege rekening worden 
gehouden met het beginsel van de 
representatieve democratie, het beginsel 
van gelijke behandeling van de leden, het 
recht van de leden om hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, 
hun recht om het woord te voeren in een 
van de officiële talen van de Europese 
Unie en om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol 
nr. 6 bij de Verdragen.

Or. en

Amendement 19
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, 
Miapetra Kumpula-Natri
namens de S&D-Fractie
Domènec Ruiz Devesa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

237 bis
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Buitengewone maatregelen
1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen. Dergelijke 
buitengewone omstandigheden worden 
geacht te bestaan als de Voorzitter tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de diensten van het Parlement wordt 
bevestigd, dat het om veiligheidsredenen 
of ten gevolge van het niet beschikbaar 
zijn van de technische middelen voor het 
Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om 
bijeen te komen overeenkomstig zijn 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters om bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3, onder a), 
b) of c) te treffen. Een dergelijk besluit 
vervalt vijf dagen nadat het genomen is, 
tenzij het binnen die termijn wordt 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kunnen leden of een fractie of 
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fracties die ten minste de middelhoge 
drempel bereiken, te allen tijde verzoeken 
dat sommige of alle maatregelen die 
getroffen zijn bij dat besluit individueel 
worden voorgelegd aan het Parlement 
voor intrekking of bevestiging zonder 
debat. Zodra het verzoek is ingediend 
wordt de stemming in de plenaire 
vergadering op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Om een maatregel in te 
trekken, is een meerderheid van de leden 
van het Parlement vereist. In geval van 
intrekking komt de maatregel te vervallen 
zodra de uitslag van de stemming bekend 
wordt gemaakt. Over een maatregel die 
wordt goedgekeurd door de plenaire 
vergadering mag niet nogmaals worden 
gestemd tijdens diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
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d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;
f) ingeval de regeling voor deelname op 
afstand als vastgelegd in 237 quater niet 
kan worden toegepast, verlaging van het 
quorum als bepaald in de artikelen 178 
en 218 tot een minimum van een kwart 
van de leden van het Parlement in plaats 
van een derde met betrekking tot de 
noodzakelijke aanwezigheid in de 
vergaderzaal en/of tot een minimum van 
een vijfde van de leden van een commissie 
in plaats van een kwart met betrekking tot 
de noodzakelijke aanwezigheid in een 
commissie.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze. 
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit. Het besluit kan eenmaal of 
meermaals voor een beperkte periode 
worden verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd. De 
Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
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geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen. Bij de toepassing van dit 
artikel zal terdege rekening worden 
gehouden met het beginsel van de 
representatieve democratie, het beginsel 
van gelijke behandeling van de leden, het 
recht van de leden om hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, 
hun recht om het woord te voeren in een 
van de officiële talen van de Europese 
Unie en om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol 
nr. 6 bij de Verdragen.

Or. en

Amendement 20
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen overeenkomstig de 
gebruikelijke procedures van het 
Parlement die elders in dit Reglement 
uiteengezet worden. In die 
omstandigheden kan het noodzakelijk zijn 
om in een tijdelijke uitzondering op 
voornoemde gebruikelijke procedures te 
voorzien en om buitengewone 
maatregelen te treffen om het Parlement 
in staat te stellen zijn taken uit te voeren 
en zijn voorrechten uit te oefenen.
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Dergelijke buitengewone omstandigheden 
worden geacht te bestaan als de 
Voorzitter, met instemming van de 
Conferentie van voorzitters, tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de diensten van het Parlement wordt 
bevestigd, dat het voor het Parlement 
onmogelijk of gevaarlijk is om bijeen te 
komen overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen.
Wanneer de voorwaarden als bepaald in 
lid 1 zijn vervuld en het voor het 
Parlement zowel fysiek als vanop afstand 
onmogelijk of gevaarlijk is om bijeen te 
komen overeenkomstig zijn vastgestelde 
vergaderschema, kan de Voorzitter 
besluiten, met instemming van de 
Conferentie van voorzitters, om de in lid 
3, onder a), bedoelde maatregel te treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3, onder a), 
b) of c), te treffen. Een dergelijk besluit 
vervalt vijf dagen nadat het genomen is, 
tenzij het binnen die termijn wordt 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters.
Het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters, wordt op de eerstvolgende 
plenaire vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd. Over elk van de genomen 
maatregelen wordt afzonderlijk gestemd. 
Er kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze na de bekendmaking 
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van het resultaat van de stemming. Over 
een maatregel die wordt goedgekeurd 
door de plenaire vergadering mag niet 
nogmaals worden gestemd tijdens 
diezelfde vergaderperiode.
Een fractie of leden die ten minste de lage 
drempel bereiken, kunnen te allen tijde 
verzoeken dat sommige of alle 
maatregelen die getroffen zijn in de zin 
van lid 3 van dit artikel aan de 
eerstvolgende plenaire vergadering ter 
bevestiging worden voorgelegd. Zodra het 
verzoek is ingediend, wordt de 
stemming in de plenaire vergadering op 
de agenda van de eerstvolgende 
vergadering geplaatst. Er kunnen geen 
amendementen worden ingediend. Als een 
maatregel geen meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen haalt, vervalt deze 
na de bekendmaking van het resultaat van 
de stemming. Over een maatregel die 
wordt goedgekeurd door de plenaire 
vergadering mag niet nogmaals worden 
gestemd tijdens diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op volgende passende 
maatregelen, in overeenstemming met 
leden 1 en 2, en voor zover zij geschikt, 
noodzakelijk en proportioneel zijn:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
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in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname op afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in de tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze.
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit.
Het besluit kan eenmaal of meermaals 
voor een beperkte periode worden 
verlengd door de Voorzitter, met 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in lid 2. Een 
verlengingsbesluit vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd.
De Voorzitter, met instemming van de 
Conferentie van voorzitters, herroept het 
besluit dat overeenkomstig dit artikel is 
genomen zodra dit niet langer geschikt, 
noodzakelijk en proportioneel is.
5. Aangezien dit artikel in een 
uitzondering voorziet op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement, moet het 
strikt worden uitgelegd en toegepast.
De toepassing van dit artikel doet geen 
afbreuk aan de representatieve 
democratie, met respect voor de unieke 
representativiteit van het Parlement, het 
beginsel van gelijke behandeling van alle 
leden, het recht van de leden om hun 
parlementaire mandaat onbelemmerd uit 
te oefenen, hun recht om het woord te 
voeren in een van de officiële talen van de 
Europese Unie en om hun stem vrij, 
individueel en persoonlijk uit te brengen. 



AM\1214113NL.docx 19/69 PE657.438v02-00

NL

De democratische en transparante 
werking van het Europees Parlement 
dient onder alle omstandigheden te 
worden gerespecteerd, met gelijke 
behandeling van al zijn leden.

Or. nl

Amendement 21
Rainer Wieland

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis van het Reglement
Uitzonderingsmaatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen;
Dergelijke buitengewone omstandigheden 
worden geacht te bestaan als de Voorzitter 
tot de conclusie komt, op basis van 
betrouwbare informatie, die in 
voorkomend geval door de diensten van 
het Parlement wordt bevestigd, dat het om 
veiligheidsredenen of ten gevolge van het 
niet beschikbaar zijn van de technische 
middelen voor het Parlement onmogelijk 
of gevaarlijk is om bijeen te komen 
overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet en zijn vastgestelde 
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vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters om bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3, onder a), 
b) of c) te treffen. Een dergelijk besluit 
vervalt vijf dagen nadat het genomen is, 
tenzij het binnen die termijn wordt 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kan een fractie of leden die 
ten minste de lage drempel bereiken, te 
allen tijde verzoeken dat sommige of alle 
maatregelen die getroffen zijn bij dat 
besluit individueel worden voorgelegd aan 
het Parlement voor goedkeuring zonder 
debat. Zodra het verzoek is ingediend 
wordt de stemming in de plenaire 
vergadering op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze na de bekendmaking 
van het resultaat van de stemming. Over 
een maatregel die wordt goedgekeurd 
door de plenaire vergadering mag niet 
nogmaals worden gestemd tijdens 
diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
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de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;
f) ingeval de regeling voor deelname op 
afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater niet kan worden 
toegepast, verlaging van het quorum als 
bepaald in de artikelen 178 en 218 tot een 
minimum van een kwart van de leden van 
het Parlement in plaats van een derde met 
betrekking tot de noodzakelijke 
aanwezigheid in de vergaderzaal en/of tot 
een minimum van een vijfde van de leden 
van een commissie in plaats van een 
kwart met betrekking tot de noodzakelijke 
aanwezigheid in een commissie.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
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waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze.
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit.
Het besluit kan eenmaal of meermaals 
voor een beperkte periode worden 
verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd.
De Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen.
Bij de toepassing van dit artikel zal 
terdege rekening worden gehouden met 
het beginsel van de representatieve 
democratie, het beginsel van gelijke 
behandeling van de leden, het recht van 
de leden om hun parlementaire mandaat 
onbelemmerd uit te oefenen, hun recht 
om het woord te voeren in een van de 
officiële talen van de Europese Unie en 
om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol 
nr. 6 bij de Verdragen.

Or. de

Motivering

Taalkundige correctie van het ontwerpverslag in lid 3, onder e); er moet duidelijker blijken 
dat de vervanging door de fracties gebeurt.

Amendement 22
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László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van en 
overeenkomstig de Verdragen uit te 
oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen.
Dergelijke buitengewone omstandigheden 
worden geacht te bestaan als de Voorzitter 
na overleg met de voorzitter van de 
Europese Commissie en de voorzitter van 
de Raad van de Europese Unie tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de voor veiligheid en beveiliging 
verantwoordelijke diensten en de 
Juridische Dienst van het Parlement 
wordt bevestigd, dat het om 
veiligheidsredenen of ten gevolge van het 
niet beschikbaar zijn van de technische 
middelen voor het Parlement onmogelijk 
of gevaarlijk is om bijeen te komen 
overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
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besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters en na overleg 
met de quaestoren, een of meerdere in 
lid 3 bedoelde maatregelen te treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters om bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3, onder a), 
b) of c) te treffen. Een dergelijk besluit 
vervalt vijf dagen nadat het genomen is, 
tenzij het binnen die termijn wordt 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters. Alvorens een besluit te nemen, 
pleegt de Conferentie van voorzitters 
overleg met de quaestoren.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kan een fractie of leden wier 
uit hun parlementair mandaat 
voortvloeiende rechten door het besluit 
worden aangetast, te allen tijde verzoeken 
dat sommige of alle maatregelen die 
getroffen zijn bij dat besluit individueel 
worden voorgelegd aan het Parlement 
voor goedkeuring zonder debat. Zodra het 
verzoek is ingediend wordt de stemming in 
de plenaire vergadering op de agenda van 
de eerstvolgende vergadering geplaatst. 
Als een maatregel geen meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen haalt, vervalt 
deze na de bekendmaking van het 
resultaat van de stemming. Over een 
maatregel die wordt goedgekeurd door de 
plenaire vergadering mag niet nogmaals 
worden gestemd tijdens diezelfde 
vergaderperiode.
3. De in lid 2 bedoelde besluiten omvatten 
de volgende uitputtende lijst van 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
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commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;
f) de definitie van aanwezigheid in de 
vergaderzaal en de rechtsgevolgen 
daarvan, zoals de regels betreffende de 
vaststelling van het quorum en de 
drempels.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en werkingssfeer, vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd en 
kan worden onderworpen aan de 
procedure voorzien in artikel 263 VWEU. 
Het treedt in werking na publicatie op de 
website van het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze.
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit.
Het besluit kan eenmaal of meermaals 
voor een beperkte periode worden 
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verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd en 
kan worden onderworpen aan de 
procedure voorzien in artikel 263 VWEU.
De Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen.
Bij de toepassing van dit artikel zal 
terdege rekening worden gehouden met 
het beginsel van de representatieve 
democratie en het beginsel van de 
rechtsstaat, het beginsel van gelijke 
behandeling van de leden, het recht van 
de leden om hun parlementaire mandaat 
onbelemmerd uit te oefenen, zodat een 
evenredige en evenwichtige politieke 
vertegenwoordiging gewaarborgd wordt, 
hun recht om het woord te voeren in een 
van de officiële talen van de Europese 
Unie en om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen. De naleving 
van Protocol nr. 6 bij de Verdragen moet 
worden gewaarborgd; indien afwijking 
hiervan noodzakelijk is vanwege de in dit 
artikel bedoelde buitengewone 
omstandigheden, is daarvoor de formele 
instemming van de lidstaten vereist, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Reglement
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Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen.
Dergelijke buitengewone omstandigheden 
worden geacht te bestaan als de Voorzitter 
tot de conclusie komt, op basis van 
betrouwbare informatie, die in 
voorkomend geval door de diensten van 
het Parlement wordt bevestigd, dat het om 
veiligheidsredenen of ten gevolge van het 
niet beschikbaar zijn van de technische 
middelen voor het Parlement onmogelijk 
of gevaarlijk is om bijeen te komen 
overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters om bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3, onder a), 
b) of c) te treffen. Een dergelijk besluit 
vervalt vijf dagen nadat het genomen is, 
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tenzij het binnen die termijn wordt 
goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kan een fractie of leden die 
ten minste de lage drempel bereiken, te 
allen tijde verzoeken dat sommige of alle 
maatregelen die getroffen zijn bij dat 
besluit individueel worden voorgelegd aan 
het Parlement voor goedkeuring zonder 
debat. Zodra het verzoek is ingediend 
wordt de stemming in de plenaire 
vergadering op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze na de bekendmaking 
van het resultaat van de stemming. Over 
een maatregel die wordt goedgekeurd 
door de plenaire vergadering mag niet 
nogmaals worden gestemd tijdens 
diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
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het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;
f) ingeval de regeling voor deelname op 
afstand als vastgelegd in 237 quater niet 
kan worden toegepast, verlaging van het 
quorum als bepaald in de artikelen 178 
en 218 tot een minimum van een kwart 
van de leden van het Parlement in plaats 
van een derde met betrekking tot de 
noodzakelijke aanwezigheid in de 
vergaderzaal en/of tot een minimum van 
een vijfde van de leden van een commissie 
in plaats van een kwart met betrekking tot 
de noodzakelijke aanwezigheid in een 
commissie.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze.
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit.
Het besluit kan eenmaal of meermaals 
voor een beperkte periode worden 
verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd.
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De Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen.
Bij de toepassing van dit artikel zal 
terdege rekening worden gehouden met 
het beginsel van de representatieve 
democratie, het beginsel van gelijke 
behandeling van de leden, het recht van 
de leden om hun parlementaire mandaat 
onbelemmerd uit te oefenen, hun recht 
om hun werkzaamheden (het woord 
voeren, schrijven, lezen) te verrichten in 
een van de officiële talen van de Europese 
Unie – indien de buitengewone 
omstandigheden langer duren dan drie 
maanden, moet artikel 167 volledig 
worden toegepast – en hun recht om hun 
stem vrij, individueel en persoonlijk uit te 
brengen, alsook met Protocol nr. 6 bij de 
Verdragen.

Or. en

Amendement 24
Pascal Durand

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
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zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen.
Dergelijke buitengewone omstandigheden 
worden geacht te bestaan als de Voorzitter 
tot de conclusie komt, op basis van 
betrouwbare informatie, die in 
voorkomend geval door de diensten van 
het Parlement wordt bevestigd, dat het om 
veiligheidsredenen of ten gevolge van het 
niet beschikbaar zijn van de technische 
middelen voor het Parlement onmogelijk 
of gevaarlijk is om bijeen te komen 
overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen.
Wanneer het, om dwingende redenen, 
onmogelijk is voor de Conferentie van 
voorzitters om bijeen te komen, kan de 
Voorzitter besluiten een of meer 
maatregelen als bepaald in lid 3 te treffen. 
Een dergelijk besluit vervalt vijf dagen 
nadat het genomen is, tenzij het binnen 
die termijn wordt goedgekeurd door de 
Conferentie van voorzitters.
Na het besluit van de Voorzitter, 
goedgekeurd door de Conferentie van 
Voorzitters, kunnen leden of een fractie of 
fracties die ten minste de middelhoge 
drempel bereiken, te allen tijde verzoeken 
dat sommige of alle maatregelen die 
getroffen zijn bij dat besluit individueel 
worden voorgelegd aan het Parlement 
voor goedkeuring met debat. Zodra het 
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verzoek is ingediend wordt de stemming in 
de plenaire vergadering op de agenda van 
de eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze bij de bekendmaking 
van het resultaat van de stemming. Over 
een maatregel die wordt goedgekeurd 
door de plenaire vergadering mag niet 
nogmaals worden gestemd tijdens 
diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 quater;
e) ingeval het ad-
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hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze.
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit.
Het besluit kan worden verlengd door de 
Voorzitter overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in lid 2. Een 
verlengingsbesluit vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd.
De Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen.
Bij de toepassing van dit artikel zal 
terdege rekening worden gehouden met 
het beginsel van de representatieve 
democratie, het beginsel van gelijke 
behandeling van de leden, het recht van 
de leden om hun parlementaire mandaat 
onbelemmerd uit te oefenen, hun recht 
om het woord te voeren in een van de 
officiële talen van de Europese Unie en 
om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol 
nr. 6 bij de Verdragen.

Or. en
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Amendement 25
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Buitengewone maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen. Dergelijke 
buitengewone omstandigheden worden 
geacht te bestaan als de Voorzitter tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de diensten van het Parlement wordt 
bevestigd, dat het om veiligheidsredenen 
of ten gevolge van het niet beschikbaar 
zijn van de technische middelen voor het 
Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om 
bijeen te komen overeenkomstig zijn 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema. 
 2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters, een of 
meerdere in lid 3 bedoelde maatregelen te 
treffen. Wanneer het, om dwingende 
redenen, onmogelijk is voor de 
Conferentie van voorzitters om bijeen te 
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komen, kan de Voorzitter besluiten een of 
meer maatregelen als bepaald in lid 3, 
onder a), b) of c) te treffen. Een dergelijk 
besluit vervalt vijf dagen nadat het 
genomen is, tenzij het binnen die termijn 
wordt goedgekeurd door de Conferentie 
van voorzitters. 
Zodra het besluit door de Voorzitter is 
vastgesteld, worden de maatregelen op de 
agenda van de eerstvolgende vergadering 
geplaatst. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze bij de bekendmaking 
van het resultaat van de stemming.
 3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen: 
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen; 
 b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie; 
 c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen; 
 d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
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artikel 237 quater; 
e) ingeval het ad-
hocvervangingsmechanisme als 
vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet 
voldoende soelaas biedt gezien de 
buitengewone omstandigheden in kwestie, 
tijdelijke vervanging door fracties van 
leden in een commissie tenzij het 
betrokken lid hier bezwaar tegen maakt; 
 4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare 
wijze. Alle leden zullen onverwijld 
individueel op de hoogte worden gesteld 
van het besluit. Het besluit kan eenmaal 
of meermaals voor een beperkte periode 
worden verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd. De 
Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan. 
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen. Bij de toepassing van dit 
artikel zal terdege rekening worden 
gehouden met het beginsel van de 
representatieve democratie, het beginsel 
van gelijke behandeling van de leden, het 
recht van de leden om hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, 
hun recht om het woord te voeren in een 
van de officiële talen van de Europese 
Unie en om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol 
nr. 6 bij de Verdragen. 

Or. en
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Amendement 26
Fabio Massimo Castaldo

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 bis
Uitzonderlijke maatregelen

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties 
waarin het Europees Parlement, ten 
gevolge van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar het 
geen invloed op heeft, wordt belemmerd 
zijn taken uit te voeren en zijn 
voorrechten uit hoofde van de Verdragen 
uit te oefenen en derhalve is een tijdelijke 
uitzondering op de gebruikelijke 
procedures van het Parlement die elders 
in dit Reglement uiteengezet worden 
noodzakelijk om buitengewone 
maatregelen te treffen om het in staat te 
stellen die taken uit te voeren en die 
voorrechten uit te oefenen. Dergelijke 
buitengewone omstandigheden worden 
geacht te bestaan als de Voorzitter tot de 
conclusie komt, op basis van betrouwbare 
informatie, die in voorkomend geval door 
de diensten van het Parlement wordt 
bevestigd, dat het om veiligheidsredenen 
of ten gevolge van het niet beschikbaar 
zijn van de technische middelen voor het 
Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om 
bijeen te komen overeenkomstig zijn 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet en zijn vastgestelde 
vergaderschema.
2. Wanneer de voorwaarden als bepaald 
in lid 1 zijn vervuld, kan de Voorzitter 
besluiten, met de instemming van de 
Conferentie van voorzitters en na de 
vertegenwoordiger van de niet-
fractiegebonden leden te hebben gehoord, 
een of meerdere in lid 3 bedoelde 
maatregelen te treffen. Wanneer het, om 
dwingende redenen, onmogelijk is voor de 
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Conferentie van voorzitters om bijeen te 
komen, kan de Voorzitter besluiten een of 
meer maatregelen als bepaald in lid 3, 
onder a), b) of c) te treffen. Een dergelijk 
besluit vervalt vijf dagen nadat het 
genomen is, tenzij het binnen die termijn 
wordt goedgekeurd door de Conferentie 
van voorzitters. Na het besluit van de 
Voorzitter, goedgekeurd door de 
Conferentie van Voorzitters, kan een 
fractie of leden die ten minste de lage 
drempel bereiken, te allen tijde verzoeken 
dat sommige of alle maatregelen die 
getroffen zijn bij dat besluit individueel 
worden voorgelegd aan het Parlement 
voor goedkeuring zonder debat. Zodra het 
verzoek is ingediend wordt de stemming in 
de plenaire vergadering op de agenda van 
de eerstvolgende vergadering geplaatst. Er 
kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Als een maatregel geen 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
haalt, vervalt deze na de bekendmaking 
van het resultaat van de stemming. Over 
een maatregel die wordt goedgekeurd 
door de plenaire vergadering mag niet 
nogmaals worden gestemd tijdens 
diezelfde vergaderperiode.
3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan 
betrekking hebben op alle passende 
maatregelen ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in lid 1, en met name de volgende 
maatregelen:
a) uitstel van een geplande 
vergaderperiode, plenaire vergadering of 
commissievergadering naar een latere 
datum en/of schrapping of beperking van 
de vergaderingen van interparlementaire 
delegaties en andere organen;
b) verplaatsing van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of 
commissievergadering van de zetel van 
het Parlement naar een van zijn 
vergaderplaatsen of naar een externe 
locatie, of van een van zijn 
vergaderplaatsen naar de zetel van het 
Parlement, naar een van de overige 
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vergaderplaatsen van het Parlement of 
naar een externe locatie;
c) organisatie van de vergaderperiode of 
plenaire vergadering in de gebouwen van 
het Parlement maar geheel of gedeeltelijk 
in afzonderlijke vergaderruimten zodat er 
voldoende lichamelijke afstand in acht 
kan worden genomen;
d) organisatie van de vergaderperiode, 
plenaire vergadering of vergadering van 
de organen van het Parlement 
overeenkomstig de regeling voor 
deelname of afstand als vastgelegd in 
artikel 237 ter;
e) ingeval het ad hoc 
vervangingsmechanisme als vastgelegd in 
artikel 209, lid 7, niet voldoende soelaas 
biedt gezien de buitengewone 
omstandigheden in kwestie, tijdelijke 
vervanging door fracties van leden in een 
commissie tenzij het betrokken lid hier 
bezwaar tegen maakt;
f) ingeval de regeling voor deelname op 
afstand als vastgelegd in 237 ter niet kan 
worden toegepast, verlaging van het 
quorum als bepaald in de artikelen 178 en 
218 tot een minimum van een kwart van 
de leden van het Parlement in plaats van 
een derde met betrekking tot de 
noodzakelijke aanwezigheid in de 
vergaderzaal en/of tot een minimum van 
een vijfde van de leden van een commissie 
in plaats van een kwart met betrekking tot 
de noodzakelijke aanwezigheid in een 
commissie.
4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is 
beperkt in tijd en vermeldt de redenen 
waarop het is gebaseerd. Het treedt in 
werking na publicatie op de website van 
het Parlement of, indien de 
omstandigheden een dergelijk besluit 
belemmeren, op de best beschikbare wijze. 
Alle leden zullen onverwijld individueel 
op de hoogte worden gesteld van het 
besluit. Het besluit kan eenmaal of 
meermaals voor een beperkte periode 
worden verlengd door de Voorzitter 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
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in lid 2. Een verlengingsbesluit vermeldt 
de redenen waarop het is gebaseerd. De 
Voorzitter herroept het besluit dat 
overeenkomstig dit artikel is genomen 
zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone 
omstandigheden die aanleiding waren 
voor het besluit niet langer bestaan.
5. Dit artikel kan alleen in het uiterste 
geval worden toegepast, en alleen 
maatregelen die strikt noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de buitengewone 
omstandigheden moeten worden gekozen 
en getroffen. Bij de toepassing van dit 
artikel zal terdege rekening worden 
gehouden met het beginsel van de 
representatieve democratie, het beginsel 
van gelijke behandeling van de leden, het 
recht van de leden om hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, 
hun recht om het woord te voeren in een 
van de officiële talen van de Europese 
Unie en om hun stem vrij, individueel en 
persoonlijk uit te brengen, en Protocol nr. 
6 bij de Verdragen.

Or. it

Amendement 27
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 ter
Verstoring van het politiek evenwicht in 
het Parlement
1. De Voorzitter kan, met instemming van 
de Conferentie van voorzitters, de nodige 
maatregelen treffen om deelname van 
leden of een fractie te faciliteren indien 
hij, op basis van betrouwbare informatie, 
tot de conclusie komt dat het politiek 
evenwicht ernstig is verstoord doordat het 
onmogelijk of gevaarlijk is voor een 
aanzienlijk aantal leden of een fractie om 
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deel te nemen aan de werkzaamheden van 
het Parlement overeenkomstig de 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet.
Dergelijke maatregelen in de zin van lid 1 
beogen alleen de betrokken leden in staat 
te stellen op afstand deel te nemen door de 
keuze van een van de technische 
mogelijkheden overeenkomstig artikel 237 
quater, lid 1, of op een andere wijze met 
hetzelfde doel.
2. De voorzitter kan, met instemming van 
de Conferentie van voorzitters, wanneer 
hij op basis van betrouwbare informatie 
tot de conclusie komt dat het politiek 
evenwicht ernstig is verstoord doordat het 
onmogelijk of gevaarlijk is voor een 
aanzienlijk aantal leden of een fractie om 
zowel fysiek als vanop afstand deel te 
nemen aan de werkzaamheden van het 
Parlement overeenkomstig zijn 
vastgestelde vergaderschema, besluiten tot 
de maatregelen voorzien in artikel 237 bis, 
lid 3, onder a).
3. Maatregelen overeenkomstig de leden 1 
en 2 kunnen worden getroffen wanneer 
buitengewone en onvoorzienbare 
omstandigheden een aanzienlijk aantal 
leden treffen, zonder dat deze leden 
invloed hebben op deze omstandigheden. 
Bij de beoordeling of het om een 
aanzienlijk aantal leden gaat, is de vraag 
of het politiek evenwicht ernstig wordt 
verstoord doorslaggevend, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de 
degressief evenredige vertegenwoordiging 
zoals bepaald in artikel 14 VEU. 
Maatregelen overeenkomstig leden 1 en 2 
kunnen worden genomen voor zover zij 
geschikt, noodzakelijk en proportioneel 
zijn.
4. Artikel 237 bis, lid 2, derde, vierde en 
vijfde alinea, en de bepalingen en 
beginselen bedoeld in artikel 237 bis, 
leden 4 en 5, zijn dienovereenkomstig van 
toepassing.

Or. nl
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Amendement 28
Rainer Wieland

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 ter
Verstoring van het politieke evenwicht in 

het Parlement
1. De Voorzitter kan, met instemming van 
de Conferentie van voorzitters, de nodige 
maatregelen treffen om deelname van 
leden of een fractie faciliteren indien hij, 
op basis van betrouwbare informatie, tot 
de conclusie komt dat het politieke 
evenwicht ernstig is verstoord doordat een 
aanzienlijk aantal leden of een fractie niet 
kan deelnemen aan de werkzaamheden 
van het Parlement overeenkomstig de 
gebruikelijke procedures als elders in dit 
Reglement uiteengezet, om 
veiligheidsredenen of omdat de technische 
middelen het niet toelaten.
Dergelijke maatregelen beogen alleen de 
betrokken leden in staat te stellen op 
afstand deel te nemen door de keuze van 
een van de technische mogelijkheden 
overeenkomstig artikel 237 quater, lid 1, 
of op een andere wijze met hetzelfde doel.
2. Maatregelen overeenkomstig lid 1 
kunnen worden getroffen ten behoeve van 
een aanzienlijk aantal leden als 
buitengewone en onvoorzienbare 
omstandigheden waar zij geen invloed op 
hebben in een regionale context ertoe 
leiden dat zij niet kunnen deelnemen.
Maatregelen overeenkomstig lid 1 kunnen 
tevens worden getroffen ten behoeve van 
leden van een fractie als die fractie 
verzocht heeft om die maatregelen indien 
het niet-deelnemen van die fractie het 
gevolg is van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar die 
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fractie geen invloed op heeft.
3. Artikel 237 bis, lid 2, tweede en 
derde alinea, en de bepalingen en 
beginselen als vastgelegd in 
artikel 237 bis, leden 4 en 5, zijn 
dienovereenkomstig van toepassing.

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 29
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 ter
Verstoring van het politieke evenwicht in 

het Parlement
1. De Voorzitter kan, met instemming van 
de Conferentie van voorzitters, de nodige 
maatregelen treffen om deelname van 
leden of een fractie te faciliteren indien 
hij, op basis van betrouwbare informatie, 
tot de conclusie komt dat het uit de 
verkiezingen voortvloeiende politieke 
evenwicht in het Parlement ernstig is 
verstoord doordat een aanzienlijk aantal 
leden of een fractie niet kan deelnemen 
aan de werkzaamheden van het Parlement 
overeenkomstig de gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet, om veiligheidsredenen of 
omdat de technische middelen het niet 
toelaten.
Dergelijke maatregelen beogen alleen de 
betrokken leden in staat te stellen op 
afstand deel te nemen door de keuze van 
een van de technische mogelijkheden 
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overeenkomstig artikel 237 quater, lid 1, 
of op een andere wijze met hetzelfde doel.
2. Maatregelen overeenkomstig lid 1 
kunnen worden getroffen ten behoeve van 
een aanzienlijk aantal leden als 
buitengewone en onvoorzienbare 
omstandigheden waar zij geen invloed op 
hebben in een regionale context ertoe 
leiden dat zij niet kunnen deelnemen.
Maatregelen overeenkomstig lid 1 kunnen 
tevens worden getroffen ten behoeve van 
leden van een fractie als die fractie 
verzocht heeft om die maatregelen indien 
het niet-deelnemen van die fractie het 
gevolg is van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar die 
fractie geen invloed op heeft.
3. Artikel 237 bis, lid 2, tweede en derde 
alinea, en de bepalingen en beginselen als 
vastgelegd in artikel 237 bis, leden 4 en 5, 
zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Or. en

Amendement 30
Fabio Massimo Castaldo

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 ter
Verstoring van het politieke evenwicht in 

het Parlement
1. De Voorzitter kan, met instemming van 
de Conferentie van voorzitters en na de 
vertegenwoordiger van de niet-
fractiegebonden leden te hebben gehoord, 
de nodige maatregelen treffen om 
deelname van leden of een fractie 
faciliteren indien hij, op basis van 
betrouwbare informatie, tot de conclusie 
komt dat het politieke evenwicht ernstig is 
verstoord doordat een aanzienlijk aantal 
leden of een fractie niet kan deelnemen 
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aan de werkzaamheden van het Parlement 
overeenkomstig de gebruikelijke 
procedures als elders in dit Reglement 
uiteengezet, om veiligheidsredenen of 
omdat de technische middelen het niet 
toelaten. Dergelijke maatregelen beogen 
alleen de betrokken leden in staat te 
stellen op afstand deel te nemen door de 
keuze van een van de technische 
mogelijkheden overeenkomstig artikel 
237 quater, lid 1, of op een andere wijze 
met hetzelfde doel.
2. Maatregelen overeenkomstig lid 1 
kunnen worden getroffen ten behoeve van 
een aanzienlijk aantal leden als 
buitengewone en onvoorzienbare 
omstandigheden waar zij geen invloed op 
hebben in een regionale context ertoe 
leiden dat zij niet kunnen 
deelnemen. Maatregelen overeenkomstig 
lid 1 kunnen tevens worden getroffen ten 
behoeve van leden van een fractie als die 
fractie verzocht heeft om die maatregelen 
indien het niet-deelnemen van die fractie 
het gevolg is van buitengewone en 
onvoorzienbare omstandigheden waar die 
fractie geen invloed op heeft. 
3. Artikel 237 bis, lid 2, tweede en derde 
alinea, en de bepalingen en beginselen als 
vastgelegd in artikel 237 bis, leden 4 en 5, 
zijn dienovereenkomstig van toepassing. 

Or. it

Amendement 31
Pascal Durand

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand

1. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, de 
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regeling voor deelname op afstand toe te 
passen door een maatregel 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder d) te treffen, kan het Parlement zijn 
werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. 
door alle leden toe te staan sommige van 
hun parlementaire rechten met behulp 
van elektronische middelen uit te oefenen.
Indien de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 quater, besluit dat gebruik 
wordt gemaakt van de technische 
middelen van de regeling voor deelname 
op afstand, wordt dit artikel alleen 
toegepast voorzover nodig en alleen voor 
de betrokken leden.
2. De regeling voor deelname op afstand 
garandeert het volgende:
– de leden kunnen hun parlementaire 
mandaat zonder belemmeringen 
uitoefenen, waaronder met name hun 
recht om het woord te voeren in de 
plenaire vergadering en de commissies, 
het recht om te stemmen en het recht om 
amendementen in te dienen;
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht;
– het systeem voor stemming op afstand 
stelt de leden in staat deel te nemen aan 
gewone stemmingen, hoofdelijke 
stemmingen en geheime stemmingen;
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem voor stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet;
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend;
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
“technologieneutraal”;
– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die rechtstreeks door de 
diensten van het Parlement worden 
beheerd.
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3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter of 
die regeling alleen geldt voor de 
uitoefening van de rechten van de leden 
in de plenaire vergadering, of tevens voor 
de uitoefening van de rechten van de 
leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen.
De Voorzitter bepaalt in zijn of haar 
besluit ook hoe rechten en praktijken die 
niet op adequate wijze kunnen worden 
uitgeoefend zonder de fysieke 
aanwezigheid van de leden worden 
aangepast gedurende de regeling.
Deze rechten en praktijken omvatten o.a.:
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld;
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan;
– de indiening van amendementen;
– de verdeling van de spreektijd;
– de planning van de debatten;
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen;
– de stemvolgorde;
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties.
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal.
In afwijking van artikel 171, lid 11, 
kunnen leden die niet het woord hebben 
gevoerd in een debat, eenmaal per 
plenaire vergadering, een schriftelijke 
verklaring indienen die aan het volledig 
verslag van de beraadslagingen zal 
worden gehecht.
De Voorzitter bepaalt, indien nodig, de 
wijze waarop de plenaire vergaderzaal 
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door de leden kan worden gebruikt 
gedurende de toepassing van de regeling 
voor deelname op afstand en met name 
het maximaal aantal leden dat fysiek 
aanwezig kan zijn.
5. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen op commissies of overige organen, 
is lid 4, eerste alinea, van toepassing, 
mutatis mutandis.
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2.
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
artikel 237 bis t/m 237 quinquies.

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand

1. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen door een maatregel 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder d) te treffen, kan het Parlement zijn 
werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. 
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door alle leden toe te staan hun 
parlementaire rechten met behulp van 
elektronische middelen uit te oefenen.
Indien de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 ter, besluit dat gebruik wordt 
gemaakt van de technische middelen van 
de regeling voor deelname op afstand, 
wordt dit artikel alleen toegepast 
voorzover nodig en alleen voor de 
betrokken leden.
2. De regeling voor deelname op afstand 
garandeert dat het Europees Parlement 
onder alle omstandigheden in staat blijft 
zijn werkzaamheden uit te voeren, en met 
name het volgende:
– de leden kunnen hun parlementaire 
mandaat zonder belemmeringen 
uitoefenen, waaronder met name hun 
recht om het woord te voeren in de 
plenaire vergadering en de commissies, 
het recht om te stemmen en het recht om 
amendementen in te dienen, teneinde de 
parlementaire controle te waarborgen, 
evenals de verdere ontwikkeling van het 
Europees beleid, bijv. het initiatiefrecht;
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht;
– het systeem voor stemming op afstand 
stelt de leden in staat deel te nemen aan 
gewone stemmingen, hoofdelijke 
stemmingen en geheime stemmingen;
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem voor stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet;
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend, 
overeenkomstig artikel 167;
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
“technologieneutraal”;
– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die worden beheerd en 
gecontroleerd door de diensten van het 
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Parlement.
3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter of 
die regeling alleen geldt voor de 
uitoefening van de rechten van de leden 
in de plenaire vergadering, of tevens voor 
de uitoefening van de rechten van de 
leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen. De Voorzitter 
bepaalt in zijn of haar besluit ook hoe 
rechten en praktijken die niet op adequate 
wijze kunnen worden uitgeoefend zonder 
de fysieke aanwezigheid van de leden 
worden aangepast gedurende de regeling. 
Deze rechten en praktijken omvatten o.a.:
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld;
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan;
– de indiening van amendementen;
– de verdeling van de spreektijd;
– de planning van de debatten;
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen;
– de stemvolgorde;
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties.
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal.
In afwijking van artikel 171, lid 11, 
kunnen leden die niet het woord hebben 
gevoerd in een debat, eenmaal per 
plenaire vergadering, een schriftelijke 
verklaring indienen die aan het volledig 
verslag van de beraadslagingen zal 
worden gehecht.
De Voorzitter bepaalt, indien nodig, de 
wijze waarop de plenaire vergaderzaal 
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door de leden kan worden gebruikt 
gedurende de toepassing van de regeling 
voor deelname op afstand en met name 
het maximaal aantal leden dat fysiek 
aanwezig kan zijn.
5. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen op commissies of overige organen, 
is lid 4, eerste alinea, van toepassing, 
mutatis mutandis.
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2.
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
artikel 237 bis t/m 237 quinquies.
(Dit amendement komt overeen met 
amendement 4 van de rapporteur, 
artikel 237 quater van het Reglement 
(nieuw).)

Or. en

Amendement 33
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie
Marcel Kolaja

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand

1. Indien de Voorzitter besluit 
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overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen door een maatregel 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder d) te treffen, kan het Parlement zijn 
werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. 
door alle leden toe te staan sommige van 
hun parlementaire rechten met behulp 
van elektronische middelen uit te oefenen. 
Indien de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 ter, besluit dat gebruik wordt 
gemaakt van de technische middelen van 
de regeling voor deelname op afstand, 
wordt dit artikel alleen toegepast voor 
zover nodig en alleen voor de betrokken 
leden.
2. De regeling voor deelname op afstand 
garandeert het volgende:
– de leden kunnen hun parlementaire 
mandaat zonder belemmeringen 
uitoefenen, waaronder met name hun 
recht om het woord te voeren in de 
plenaire vergadering en de commissies, 
het recht om te stemmen en het recht om 
amendementen in te dienen;
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht;
– het systeem voor stemming op afstand 
garandeert de integriteit van de stemmen 
door de leden in staat te stellen na te gaan 
of hun stemmen zijn uitgebracht;
– alle stemmingen, met uitzondering van 
specifieke stemmingen die volgens het 
Reglement door middel van geheime 
stemming plaatsvinden, vinden plaats 
door middel van hoofdelijke stemming;
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem voor stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet;
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend;
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
“technologieneutraal”;
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– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die worden beheerd en 
gecontroleerd door de diensten van het 
Parlement.
3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter of 
die regeling alleen geldt voor de 
uitoefening van de rechten van de leden 
in de plenaire vergadering, of tevens voor 
de uitoefening van de rechten van de 
leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen. De Voorzitter 
bepaalt in zijn of haar besluit ook hoe 
rechten en praktijken die niet op adequate 
wijze kunnen worden uitgeoefend zonder 
de fysieke aanwezigheid van de leden 
worden aangepast gedurende de regeling. 
Deze rechten en praktijken omvatten o.a.:
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld;
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan; – de indiening van 
amendementen;
– de verdeling van de spreektijd;
– de planning van de debatten;
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen; – de 
stemvolgorde;
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties.
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal. In afwijking van 
artikel 171, lid 11, kunnen leden die niet 
het woord hebben gevoerd in een debat, 
eenmaal per plenaire vergadering, een 
schriftelijke verklaring indienen die aan 
het volledig verslag van de 
beraadslagingen zal worden gehecht.
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5. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen op commissies of overige organen, 
is lid 4, eerste alinea, van toepassing, 
mutatis mutandis.
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2.
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
artikel 237 bis t/m 237 quinquies.

Or. en

Amendement 34
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand
1. Indien de Voorzitter, met de 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, besluit overeenkomstig artikel 
237 bis, lid 2, de regeling voor deelname 
op afstand toe te passen door een 
maatregel overeenkomstig artikel 237 bis, 
lid 3, onder d) te treffen, kan het 
Parlement zijn werkzaamheden op 
afstand uitvoeren o.a. door alle leden toe 
te staan hun parlementaire rechten met 
behulp van elektronische middelen uit te 
oefenen.
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Indien de Voorzitter, met de instemming 
van de Conferentie van voorzitters, 
overeenkomstig artikel 237 ter, besluit dat 
gebruik wordt gemaakt van de technische 
middelen van de regeling voor deelname 
op afstand, wordt dit artikel alleen 
toegepast voor zover geschikt, 
noodzakelijk en proportioneel en alleen 
voor de betrokken leden.
De regeling voor deelname op afstand 
garandeert het volgende:
– De leden zijn in staat hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, met 
inbegrip, in het bijzonder, van hun recht 
om het woord te voeren in de plenaire 
vergadering en in 
commissievergaderingen, hun stem uit te 
brengen en amendementen in te dienen;
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht;
– het systeem voor stemming op afstand 
stelt de leden in staat deel te nemen aan 
gewone stemmingen, hoofdelijke 
stemmingen en geheime stemmingen;
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem van stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet;
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend;
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
'technologieneutraal';
– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
het gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die worden beheerd en 
gecontroleerd door de diensten van het 
Parlement;
3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter, met 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, of die regeling alleen geldt 
voor de uitoefening van de rechten van de 
leden in de plenaire vergadering, of tevens 
voor de uitoefening van de rechten van de 
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leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen.
De Voorzitter, met instemming van de 
Conferentie van voorzitters, bepaalt in 
zijn of haar besluit ook hoe rechten en 
praktijken die niet op adequate wijze 
kunnen worden uitgeoefend zonder de 
fysieke aanwezigheid van de leden worden 
aangepast gedurende de regeling.
Deze rechten en praktijken omvatten o.a.:
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld;
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan;
– de indiening van amendementen;
– verzoeken om stemming in onderdelen 
of om afzonderlijke stemmingen;
– de verdeling van de spreektijd;
– de planning van debatten;
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen;
– de stemvolgorde;
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties.
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal.
In afwijking van artikel 171, lid 11, 
kunnen leden die niet het woord hebben 
gevoerd in een debat, eenmaal per 
plenaire vergadering, een schriftelijke 
verklaring indienen die aan het volledig 
verslag van de beraadslagingen zal 
worden gehecht.
De Voorzitter bepaalt, indien nodig, met 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, de wijze waarop de plenaire 
vergaderzaal door de leden kan worden 
gebruikt gedurende de toepassing van de 
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regeling voor deelname op afstand en met 
name het maximaal aantal leden dat 
fysiek aanwezig kan zijn.
5. Indien de Voorzitter, met de 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, besluit overeenkomstig lid 3, 
eerste alinea, de regeling voor deelname 
op afstand toe te passen op commissies of 
overige organen, is lid 4, eerste alinea, 
van toepassing, mutatis mutandis.
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2.
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
artikel 237 bis t/m 237 quinquies. Zij 
respecteren daarbij ten volle de beginselen 
van behoorlijk bestuur en beheren de 
financiële middelen als een goede 
huisvader.

Or. nl

Amendement 35
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand

1. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
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passen door een maatregel 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder d) te treffen, kan het Parlement zijn 
werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. 
door alle leden toe te staan sommige van 
hun parlementaire rechten met behulp 
van elektronische middelen uit te oefenen.
Indien de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 ter, besluit dat gebruik wordt 
gemaakt van de technische middelen van 
de regeling voor deelname op afstand, 
wordt dit artikel alleen toegepast 
voorzover nodig en alleen voor de 
betrokken leden.
2. De regeling voor deelname op afstand 
garandeert het volgende:
– de leden kunnen hun parlementaire 
mandaat zonder belemmeringen 
uitoefenen, waaronder met name hun 
recht om het woord te voeren in de 
plenaire vergadering en de commissies, 
het recht om te stemmen en het recht om 
amendementen in te dienen;
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht;
– het systeem voor stemming op afstand 
stelt de leden in staat deel te nemen aan 
gewone stemmingen, hoofdelijke 
stemmingen en geheime stemmingen;
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem voor stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet;
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend; 
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
“technologieneutraal”;
– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die worden beheerd en 
gecontroleerd door de diensten van het 
Parlement.
Deze wijziging vormt bovendien een 
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afwijking van artikel 178 en staat 
uitdrukkelijk toe dat het systeem voor 
stemming op afstand wordt gebruikt om 
het quorum te controleren;
3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter of 
die regeling alleen geldt voor de 
uitoefening van de rechten van de leden 
in de plenaire vergadering, of tevens voor 
de uitoefening van de rechten van de 
leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen.
De Voorzitter bepaalt in zijn of haar 
besluit ook hoe rechten en praktijken die 
niet op adequate wijze kunnen worden 
uitgeoefend zonder de fysieke 
aanwezigheid van de leden worden 
aangepast gedurende de regeling.
Deze rechten en praktijken omvatten o.a.:
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld;
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan;
– de indiening van amendementen;
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen;
– de stemvolgorde;
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties.
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal.
In afwijking van artikel 171, lid 11, 
kunnen leden die niet het woord hebben 
gevoerd in een debat, driemaal per 
plenaire vergadering, een schriftelijke 
verklaring indienen die aan het volledig 
verslag van de beraadslagingen zal 
worden gehecht.
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De Voorzitter bepaalt, indien nodig, de 
wijze waarop de plenaire vergaderzaal 
door de leden kan worden gebruikt 
gedurende de toepassing van de regeling 
voor deelname op afstand en met name 
het maximaal aantal leden dat fysiek 
aanwezig kan zijn.
5. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen op commissies of overige organen, 
is lid 4, eerste alinea, van toepassing, 
mutatis mutandis.
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2 en na 
overleg met de quaestoren.
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
artikel 237 bis t/m 237 quinquies.

Or. en

Amendement 36
Fabio Massimo Castaldo

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quater
Regeling voor deelname op afstand

1. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen door een maatregel 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
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onder d) te treffen, kan het Parlement zijn 
werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. 
door alle leden toe te staan sommige van 
hun parlementaire rechten met behulp 
van elektronische middelen uit te 
oefenen. Indien de Voorzitter 
overeenkomstig artikel 237 ter, besluit dat 
gebruik wordt gemaakt van de technische 
middelen van de regeling voor deelname 
op afstand, wordt dit artikel alleen 
toegepast voorzover nodig en alleen voor 
de betrokken leden. 
2. De regeling voor deelname op afstand 
garandeert het volgende: 
– de leden zijn in staat hun parlementaire 
mandaat onbelemmerd uit te oefenen, met 
inbegrip, in het bijzonder, van hun recht 
om het woord te voeren in de plenaire 
vergadering en in 
commissievergaderingen, ongeacht of zij 
deel uitmaken van een fractie, hun stem 
uit te brengen en amendementen in te 
dienen; 
– alle stemmen worden door de leden 
individueel en persoonlijk uitgebracht; 
– het systeem voor stemming op afstand 
stelt de leden in staat deel te nemen aan 
gewone stemmingen, hoofdelijke 
stemmingen en geheime stemmingen; 
– voor alle leden wordt een uniform 
systeem voor stemming toegepast, 
ongeacht of zij aanwezig zijn in de 
gebouwen van het Parlement of niet; 
– vertalings- en vertolkingsdiensten 
worden zoveel mogelijk verleend; 
– de IT-oplossingen die de leden en hun 
medewerkers worden aangereikt zijn 
“technologieneutraal”; 
– deelname van leden aan parlementaire 
debatten en stemmingen vindt plaats met 
gebruik van beveiligde elektronische 
hulpmiddelen die worden beheerd en 
gecontroleerd door de diensten van het 
Parlement. 
3. Indien het in lid 1 bedoelde besluit 
wordt genomen bepaalt de Voorzitter of 
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die regeling alleen geldt voor de 
uitoefening van de rechten van de leden 
in de plenaire vergadering, of tevens voor 
de uitoefening van de rechten van de 
leden in de parlementaire commissies 
en/of andere organen. De Voorzitter 
bepaalt in zijn of haar besluit ook hoe 
rechten en praktijken die niet op adequate 
wijze kunnen worden uitgeoefend zonder 
de fysieke aanwezigheid van de leden 
worden aangepast gedurende de 
regeling. Deze rechten en praktijken 
omvatten o.a.: 
– de wijze waarop de aanwezigheid bij een 
plenaire vergadering of 
commissievergadering wordt geteld; 
– de omstandigheden waaronder een 
verzoek voor een controle van het quorum 
wordt gedaan; 
– de indiening van amendementen; 
– de verdeling van de spreektijd; 
– de planning van de debatten; 
– de indiening van, en het bezwaar tegen, 
mondelinge amendementen; 
– de stemvolgorde; 
– de termijnen voor de vaststelling van de 
agenda en voor procedurele moties. 
4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het Reglement inzake het quorum en 
een stemming in de plenaire vergaderzaal, 
worden leden die op afstand deelnemen 
geacht fysiek aanwezig te zijn in de 
plenaire vergaderzaal. In afwijking van 
artikel 171, lid 11, kunnen leden die niet 
het woord hebben gevoerd in een debat, 
eenmaal per plenaire vergadering, een 
schriftelijke verklaring indienen die aan 
het volledig verslag van de 
beraadslagingen zal worden gehecht. De 
Voorzitter bepaalt, indien nodig, de wijze 
waarop de plenaire vergaderzaal door de 
leden kan worden gebruikt gedurende de 
toepassing van de regeling voor deelname 
op afstand en met name het maximaal 
aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn. 
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5. Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, de 
regeling voor deelname op afstand toe te 
passen op commissies of overige organen, 
is lid 4, eerste alinea, van toepassing, 
mutatis mutandis. 
6. Het Bureau hecht zijn goedkeuring aan 
maatregelen betreffende het beheer en de 
veiligheid van de elektronische 
hulpmiddelen uit hoofde van dit artikel, in 
overeenstemming met de normen en 
vereisten als vastgelegd in lid 2. 
7. De bevoegde organen van het 
Parlement nemen alle maatregelen, 
inclusief financiële maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om te kunnen 
beschikken over state-of-the-art 
technologie en optimale voorwaarden 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
de artikelen 237 bis tot en met 
237 quinquies. 

Or. it

Amendement 37
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 quinquies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quinquies
Organisatie van de plenaire vergadering 
in afzonderlijke vergaderruimten
Indien de Voorzitter, met de instemming 
van de Conferentie van voorzitters, besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder c) een plenaire vergadering van het 
Parlement geheel of gedeeltelijk te laten 
houden in meer dan een vergaderruimte, 
met inbegrip van de plenaire 
vergaderzaal, gelden de volgende 
bepalingen:
– de vergaderruimten die in deze context 
worden gebruikt worden geacht samen de 
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plenaire vergaderzaal te vormen;
– de Voorzitter kan, zo nodig, met de 
instemming van de Conferentie van 
voorzitters, bepalen op welke wijze de 
respectieve vergaderruimten kunnen 
worden gebruikt om ervoor te zorgen 
dat de normen voor lichamelijke afstand 
worden geëerbiedigd.

Or. nl

Amendement 38
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 quinquies
Organisatie van de plenaire vergadering 

in afzonderlijke vergaderruimten
Indien de Voorzitter besluit 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, 
onder c) een plenaire vergadering van het 
Parlement in zijn geheel of gedeeltelijk te 
laten houden in meer dan een 
vergaderruimte, met inbegrip van de 
plenaire vergaderzaal, gelden de volgende 
bepalingen:
– de vergaderruimten die in deze context 
worden gebruikt worden geacht samen de 
plenaire vergaderzaal te vormen;
– de Voorzitter kan, zo nodig, bepalen op 
welke wijze de respectieve 
vergaderruimten kunnen worden gebruikt 
om ervoor te zorgen dat de normen voor 
lichamelijke afstand worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 39
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Helmut Scholz, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 sexies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 sexies
Parlementaire werkzaamheden gedurende 

een periode van buitengewone 
omstandigheden

1. Na de goedkeuring van het besluit van 
de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 bis, lid 2, bepaalt de 
Conferentie van voorzitters onverwijld de 
activiteiten die voor het Parlement 
essentieel en urgent zijn gedurende de 
periode van de buitengewone 
omstandigheden als bedoeld in 
artikel 237 bis, lid 1. Die activiteiten 
omvatten de maatregelen die moeten 
worden getroffen met betrekking tot 
buitengewone omstandigheden, 
begrotingsaangelegenheden, urgente 
wetgevingsprocedures, of majeure 
politieke gebeurtenissen. Deze 
activiteitenlijst moet voortdurend worden 
herzien indien de buitengewone 
omstandigheden het “nieuwe normaal” 
worden.
2. Gedurende de geldigheidsperiode van 
een besluit dat is goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, 
worden de parlementaire werkzaamheden 
tijdens de vergaderperioden en 
commissievergaderingen beperkt tot de 
behandeling en goedkeuring van 
maatregelen die door de Conferentie van 
voorzitters overeenkomstig lid 1 als 
essentieel en urgent zijn aangemerkt.
(Dit amendement komt overeen met 
amendement 6 van de rapporteur, 
artikel 237 sexies van het Reglement 
(nieuw).)

Or. en



PE657.438v02-00 66/69 AM\1214113NL.docx

NL

Amendement 40
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 sexies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 sexies
Parlementaire werkzaamheden gedurende 

een periode van buitengewone 
omstandigheden

1. Na de goedkeuring van het besluit van 
de Voorzitter overeenkomstig 
artikel 237 bis, lid 2, bepaalt de 
Conferentie van voorzitters onverwijld de 
activiteiten die voor het Parlement 
essentieel en urgent zijn gedurende de 
periode van de buitengewone 
omstandigheden als bedoeld in 
artikel 237 bis, lid 1, rekening houdend 
met het advies van de Conferentie van 
commissievoorzitters. Die activiteiten 
omvatten de maatregelen die moeten 
worden getroffen met betrekking tot 
buitengewone omstandigheden, 
begrotingsaangelegenheden, urgente 
wetgevingsprocedures, of majeure 
politieke gebeurtenissen.
2. Gedurende de geldigheidsperiode van 
een besluit dat is goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 237 bis, lid 2, 
worden de parlementaire werkzaamheden 
tijdens de vergaderperioden en 
commissievergaderingen beperkt tot de 
behandeling en goedkeuring van 
maatregelen die door de Conferentie van 
voorzitters overeenkomstig lid 1 als 
essentieel en urgent zijn aangemerkt, 
daarbij rekening houdend met het advies 
van de Conferentie van 
commissievoorzitters.
3. Binnen twee maanden na de 
vaststelling of wijziging van de regels 
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betreffende buitengewone 
omstandigheden voorzien in titel XIII bis 
start de Voorzitter van het Europees 
Parlement de procedure van 
artikel 263 VWEU om de wettigheid van 
de wijziging van het Reglement na te gaan 
en te waarborgen dat de wijziging in 
overeenstemming is met de beginselen van 
de rechtsstaat en de democratie.

Or. en

Amendement 41
Geert Bourgeois

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 sexies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 sexies
Parlementaire werkzaamheden gedurende 
een periode van buitengewone 
omstandigheden
1. Na de goedkeuring van het besluit van 
de Voorzitter overeenkomstig artikel 237 
bis, lid 2, bepaalt de Conferentie van 
voorzitters onverwijld algemene 
richtsnoeren betreffende de activiteiten 
die voor het Parlement essentieel zijn 
gedurende de periode van de 
buitengewone omstandigheden als 
bedoeld in artikel 237 bis, lid 1. Die 
activiteiten omvatten onder meer de 
maatregelen die moeten worden getroffen 
met betrekking tot buitengewone 
omstandigheden, 
begrotingsaangelegenheden, urgente 
wetgevingsprocedures, of majeure 
politieke gebeurtenissen.
2. Gedurende de geldigheidsperiode van 
een besluit dat is goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 237, lid 2, worden 
de parlementaire werkzaamheden tijdens 
de vergaderperioden en 
commissievergaderingen in beginsel 
beperkt tot de behandeling en 
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goedkeuring van maatregelen die door de 
Conferentie van voorzitters 
overeenkomstig lid 1 als essentieel zijn 
aangemerkt.
Een Commissie, een fractie of leden die 
ten minste de lage drempel bereiken 
kunnen te allen tijde de Conferentie van 
voorzitters verzoeken om een activiteit als 
essentieel te beschouwen. Indien de 
Conferentie van voorzitters dit weigert, 
geeft zij opgave van haar redenen 
hiervoor.

Or. nl

Amendement 42
László Trócsányi, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György 
Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Andor Deli

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – Artikel 237 septies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 237 septies
Leden met een handicap

Het Europees Parlement doet al het 
mogelijke om leden met een handicap en 
hun medewerkers tijdens hun 
werkzaamheden onder de in deze titel 
beschreven buitengewone 
omstandigheden redelijk aangepaste 
voorzieningen te bieden.

Or. en

Amendement 43
Fabio Massimo Castaldo

Reglement
Titel XIII bis (nieuw) – artikel 237 octies (nieuw)

Bestaande tekst Amendement
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Artikel 237 octies
Telematicaprocedures

1. Wanneer er sprake is van 
omstandigheden die het Parlement 
beletten om gedurende een langere 
periode op normale wijze bijeen te komen 
of vergaderingen met zijn leden te houden 
wegens een buitengewone situatie, 
bevestigt de Voorzitter, na raadpleging 
van het Bureau, de overgang van de 
normale procedures naar het gebruik van 
telematicaprocedures, met inbegrip van de 
mogelijkheid om telematisch te stemmen 
in het kader van de uitvoering van de 
parlementaire werkzaamheden om zo de 
continuïteit van deze werkzaamheden 
zoveel mogelijk te waarborgen. Het 
Parlement bevestigt dit besluit tijdens de 
eerst mogelijke vergaderperiode met een 
absolute meerderheid van zijn leden.
2. Indien leden, een fractie of meerdere 
fracties die ten minste de lage drempel 
bereiken hierom verzoeken, kan het 
Parlement bij absolute meerderheid van 
zijn leden verzoeken het besluit van de 
Voorzitter om gebruik te maken van 
telematicaprocedures in te trekken en 
terug te keren naar de normale 
procedures.
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