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Bestaande tekst Amendementen

Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou

Amendement 8
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 en ten minste zeven dagen vóór 
de eerste vergadering van het Parlement na 
de verkiezingen, dat hij geen functie 
bekleedt die onverenigbaar is met de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement in de zin 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 de Voorzitter op grond van 
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algemeen bekende feiten moet concluderen 
dat een lid een functie bekleedt die 
onverenigbaar is met de hoedanigheid van 
lid van het Europees Parlement, in de zin 
van de Akte van 20 september 1976, brengt 
hij het Parlement hiervan op de hoogte en 
stelt hij voor vast te stellen dat de zetel 
vacant is.

Or. en

(In dit amendement is een deel van de tekst van het huidige artikel 3, lid 5 opgenomen, dat bij 
goedkeuring van dit amendement zal worden geschrapt)

Toelichting

Het is belangrijk dat het lid de schriftelijke verklaring enkele dagen vóór de eerste 
vergadering van het Parlement na de verkiezingen opstelt, zodat er enige tijd is om de nodige 
eerste controleprocedure af te ronden. Zo zorgen we ervoor dat dit extra veiligheidsnet vóór 
de eerste vergadering van het Parlement na de verkiezingen wordt gecontroleerd, zodat de 
eventuele besluiten die op deze eerste vergadering worden genomen, bijvoorbeeld de 
verkiezing van de Voorzitter, ook geldig zijn.


