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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is het in grove lijnen eens met het standpunt van de rapporteur van de ten 
principale bevoegde commissie, volgens welk het recht van het Europees Parlement om de 
geloofsbrieven van zijn leden te onderzoeken, als bepaald in artikel 12 van de Akte van 
20 september 1976 (en opeenvolgende wijzigingen), ook in zijn Reglement moet worden 
vastgelegd om te garanderen dat het Parlement op ieder moment in zijn legale samenstelling 
opereert.

De rapporteur voor advies stemt in met de door de rapporteur ten principale voorgestelde 
instrumenten die het mogelijk moeten maken de praktische problemen (inzonderheid in de 
betrekkingen met de nationale autoriteiten) die de huidige regeling tot nu toe kenmerkten op 
te lossen.

Voorts worden enkele wijzigingen in artikel 3 van het Reglement voorgesteld. Het zou goed 
zijn als hiermee rekening wordt gehouden bij het uitwerken van een nieuwe procedure voor 
het onderzoeken van de geloofsbrieven die voldoende soepel en exhaustief is.

Amendement 1 heeft als doel de aandacht van de lidstaten te vestigen op de noodzaak dat de 
namen van de gekozen kandidaten zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 
Amendement 2 heeft betrekking op de inhoud en de gevolgen van de verklaring die 
momenteel vereist is overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea.

Wat in het bijzonder deze tweede wijziging betreft, zij er ten eerste op gewezen dat de 
situaties van onverenigbaarheid die zijn welke worden omschreven in de paragrafen 1 en 2 
van artikel 7 van de Akte van 1976 en niet die waarin wordt voorzien door de nationale 
wetgevingen (zie paragraaf 3 van genoemd artikel 7).

Ten tweede wordt enerzijds bepaald dat een gekozen kandidaat die de verklaring in kwestie 
niet ondertekent, zijn ambt niet kan waarnemen, en anderzijds wordt een termijn ingevoerd 
binnen welke een lid een wachttijd krijgt, die het kan laten samenvallen met de eerste gewone 
vergaderperiode volgend op de bekendmaking van de verkiezing van de afgevaardigde in 
kwestie. Deze regeling is erop gericht binnen een bepaalde termijn de legitimiteit van de 
plenaire vergadering van het Parlement te garanderen.

Ten derde wordt voorgesteld om, wanneer de verklaring niet tijdig is ondertekend of, meer 
algemeen, in geval van manifeste onverenigbaarheid, een procedure te volgen waarbij 
ambtshalve wordt geconstateerd dat een zetel vacant is.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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Artikel 3, lid -1 (nieuw)

- 1. Meteen na de verkiezingen voor het 
Parlement verzoekt de Voorzitter de 
bevoegde instanties van de lidstaten het 
Parlement onverwijld in kennis te stellen 
van de namen van de gekozen leden zodat 
alle leden vanaf de opening van de eerste 
vergadering na de verkiezingen 
daadwerkelijk zitting kunnen nemen.
Tegelijkertijd vestigt de Voorzitter de 
aandacht van deze instanties op de 
desbetreffende bepalingen van de Akte van 
20 september 1976 en verzoekt hen de 
nodige maatregelen te treffen ten einde te 
elke vorm van onverenigbaarheid met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement te voorkomen.

(Dit amendement neemt gedeeltelijk de tekst over van het huidige lid 6 van artikel 3, dat zal 
worden geschrapt als het amendement wordt aangenomen.)

Amendement 2
Artikel 3, lid -1 bis (nieuw)

- 1 bis. Elk lid wiens verkiezing aan het 
Parlement is meegedeeld, verklaart 
schriftelijk, voordat hij zitting neemt in het 
Parlement, dat hij geen functie bekleedt die 
onverenigbaar is met de hoedanigheid van 
lid van het Europees Parlement in de zin 
van artikel 7, lid 1 en lid 2 van de Akte van 
20 september 1976. Zolang de 
geloofsbrieven van een lid nog niet zijn 
onderzocht of over ingebrachte bezwaren 
nog niet is beslist, en mits hij tevoren 
bovengenoemde schriftelijke verklaring 
heeft ondertekend, neemt betrokkene met 
volledige rechten zitting in het Parlement 
en zijn organen.
Wanneer deze verklaring niet is 
ondertekend voor de eerste gewone 
vergaderperiode volgend op de 
bekendmaking van de verkiezing van het 
betrokken lid, is de tweede alinea van deze 
paragraaf van toepassing.
In geval van manifeste onverenigbaarheid 
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in de zin van artikel 7, lid 1 en lid 2 van de 
Akte van 20 september 1976, stelt de 
Voorzitter het Parlement hiervan in kennis 
en constateert het Parlement dat de zetel 
vacant is.

(Dit amendement neemt gedeeltelijk de tekst over van het huidige lid 5 van artikel 3, dat zal 
worden geschrapt als het amendement wordt aangenomen)

Amendement 3
Artikel 11, interpretatie

Wanneer een kwestie in verband met het 
onderzoek van de geloofsbrieven wordt 
opgeworpen onder voorzitterschap van het 
oudste lid in jaren, verwijst deze de kwestie
naar de commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven. 

Het oudste lid in jaren oefent de 
bevoegdheden uit van de Voorzitter als 
bedoeld in artikel 3, lid -1 bis, tweede 
alinea. Alle andere kwesties die in verband 
met het onderzoek van de geloofsbrieven 
worden opgeworpen onder voorzitterschap 
van het oudste lid in jaren, worden verwezen
naar de commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven.
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