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Amendement 12
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Ontwerpbesluit – paragraaf 4

Bestaande tekst Amendement

4. besluit overeenkomstig artikel 204, c) 
het besluit van de Conferentie van 
voorzitters over de regels en praktische 
modaliteiten betreffende initiatiefverslagen 
als gewijzigd bij zijn besluit van 12 
december 2007 te publiceren als bijlage bij 
het Reglement;

4. besluit overeenkomstig artikel 204, c) 
het besluit van de Conferentie van 
voorzitters over de regels en praktische 
modaliteiten betreffende initiatiefverslagen 
als gewijzigd bij zijn besluiten van 12 
december 2007 en 14 februari 2008 te 
publiceren als bijlage bij het Reglement;
gelast zijn Secretaris-generaal deze 
bijlage overeenkomstig toekomstige 
besluiten van de Conferentie van 
voorzitters in dezen, aan te passen;

Or. en

Amendement 13
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Het Parlement behandelt 
initiatiefverslagen volgens de korte-
presentatieprocedure als uiteengezet in
artikel 131 bis. Amendementen op deze
teksten zijn niet ontvankelijk voor 
behandeling ter plenaire vergadering, 
tenzij zij door de rapporteur worden 
ingediend om rekening te houden met 
nieuwe feiten. Overeenkomstig artikel 
151, lid 4 kunnen evenwel alternatieve 
ontwerpresoluties worden ingediend. Dit 
lid is niet van toepassing, wanneer het
onderwerp van het verslag in het kader 
van een debat van prioritair belang ter 
plenaire vergadering wordt behandeld, 
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wanneer het verslag overeenkomstig het
initiatiefrecht uit hoofde van artikel 39 of 
artikel 39 bis wordt opgesteld, of wanneer 
het verslag kan worden aangemerkt als
een beleidsverslag overeenkomstig de 
door de Conferentie van voorzitters 
vastgestelde criteria1.
__________
1 Zie desbetreffend besluit van de Conferentie van 
voorzitters, als opgenomen in bijlage ... bij het 
Reglement.

Or. en

Amendement 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Met uitzondering van de verslagen 
die overeenkomstig het initiatiefrecht uit 
hoofde van artikel 39 en artikel 39 bis
worden opgesteld en de verslagen die door 
de Conferentie van voorzitters zijn 
aangemerkt als beleidsverslagen1, worden 
initiatiefverslagen ter plenaire 
vergadering volgens de procedure van 
artikel 131 bis behandeld.
In afwijking van het bepaalde in artikel 
150, lid 1, zijn amendementen op zulke 
teksten alleen ontvankelijk voor 
behandeling ter plenaire vergadering, 
wanneer zij door de bevoegde commissie, 
ten minste twee fracties of ten minste een 
tiende van de leden van het Parlement
worden ingediend.
Bij wijze van uitzondering en om 
gegronde redenen kan de Conferentie van 
voorzitters besluiten een dergelijk verslag 
volgens de algemene procedureregels te 
behandelen.
__________
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1 Zie desbetreffend besluit van de Conferentie van 
voorzitters, als opgenomen in bijlage ... bij het 
Reglement.

Or. en

Amendement 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 110 – lid 4 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

De overige vragen (vragen zonder 
voorrang) worden binnen zes weken na 
toezending aan de betrokken instelling 
beantwoord.

De overige vragen (vragen zonder 
voorrang) worden binnen zes weken na 
toezending aan de betrokken instelling 
beantwoord. Er gelden geen beperkingen 
voor wat betreft het aantal vragen zonder 
voorrang, die door een lid kunnen worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 16
József Szájer

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 110 – lid 4 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

De overige vragen (vragen zonder 
voorrang) worden binnen zes weken na 
toezending aan de betrokken instelling 
beantwoord.

De overige vragen (vragen zonder 
voorrang) worden binnen twee weken na 
toezending aan de betrokken instelling 
beantwoord.

Or. en

Motivering

Leden zijn de burgers die hen rechtstreeks hebben verkozen, als eersten verantwoording 
verschuldigd. Een snel antwoord is dan ook een politieke noodzaak.
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Amendement 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 131 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 131 bis
Korte presentatie

Op verzoek van de rapporteur en op 
voorstel van de Conferentie van 
voorzitters, kan het Parlement ook 
besluiten dat een punt, waarvoor geen 
echt debat nodig is, ter plenaire 
vergadering middels een korte presentatie
door de rapporteur wordt behandeld. In 
dat geval krijgt de Commissie de
gelegenheid het woord te voeren, waarna 
de leden volgens de "catch the eye"-
procedure het woord kunnen voeren. De 
leden hebben eveneens het recht om 
middels indiening van een aanvullende 
schriftelijke verklaring overeenkomstig 
artikel 142, lid 7, te reageren.

Or. en

Amendement 18
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 131 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 131 bis
Korte presentatie

Op verzoek van de rapporteur of op 
voorstel van de Conferentie van 
voorzitters, kan het Parlement ook 
besluiten dat een punt, waarvoor geen 
echt debat nodig is, ter plenaire 
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vergadering middels een korte presentatie  
door de rapporteur wordt behandeld. In 
dat geval krijgt de Commissie de 
gelegenheid het woord te voeren en
hebben de leden het recht om middels de 
indiening van een aanvullende 
schriftelijke verklaring overeenkomstig 
artikel 142, lid 7, te reageren.

Or. en

Amendement 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 142 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. De Commissie en de Raad worden 
tijdens het debat over een verslag in de 
regel onmiddellijk gehoord na de inleiding 
door de rapporteur. Bij de behandeling van 
een voorstel van de Commissie verzoekt de 
Voorzitter de Commissie echter eerst het 
woord te voeren voor een korte toelichting 
van het voorstel, en bij de behandeling van 
een tekst van de Raad, desgewenst eerst de 
Raad, in beide gevallen onmiddellijk 
gevolgd door de rapporteur. Aan de 
Commissie en de Raad kan opnieuw het 
woord worden verleend, met name om te 
reageren op opmerkingen van de leden.

5. De Commissie en de Raad worden 
tijdens het debat over een verslag in de 
regel onmiddellijk gehoord na de inleiding 
door de rapporteur. Bij de behandeling van 
een voorstel van de Commissie verzoekt de 
Voorzitter de Commissie echter eerst het 
woord te voeren voor een korte toelichting 
van het voorstel, en bij de behandeling van 
een tekst van de Raad, desgewenst eerst de 
Raad, in beide gevallen onmiddellijk 
gevolgd door de rapporteur. Aan de 
Commissie, de Raad en de rapporteur kan 
opnieuw het woord worden verleend, met 
name om te reageren op opmerkingen van 
de leden.

Or. en

Amendement 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 151 – lid 4
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Bestaande tekst Amendement

4. Een fractie kan een alternatieve 
ontwerpresolutie indienen ter vervanging 
van een in een commissieverslag 
voorgestelde niet-wetgevingsontwerp-
resolutie.

In dat geval mag de fractie geen 
amendementen indienen op de 
ontwerpresolutie van de bevoegde 
commissie. De ontwerpresolutie van de 
fractie mag niet langer zijn dan de 
ontwerpresolutie van de commissie. Deze 
wordt in één stemming zonder 
amendementen ter plenaire vergadering in 
stemming gebracht.

4. Een fractie kan een alternatieve 
ontwerpresolutie indienen ter vervanging 
van een in een commissieverslag 
voorgestelde niet-wetgevingsontwerp-
resolutie.

De ontwerpresolutie van de fractie mag 
niet langer zijn dan de ontwerpresolutie 
van de commissie. Deze wordt in één 
stemming zonder amendementen ter 
plenaire vergadering in stemming gebracht.

Or. en

Amendement 21
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Richtlijnen voor vragen met verzoek om 
schriftelijk antwoord overeenkomstig 
artikel 110
1.  Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord
– moeten onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
en de Raad vallen en van algemeen 
belang zijn;
– moeten beknopt zijn en een begrijpelijke 
vraag inhouden;
– mogen geen beledigende uitlatingen 
bevatten;
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– mogen geen louter persoonlijke 
aangelegenheden betreffen.
2. Wanneer een vraag niet in
overeenstemming is met deze richtlijnen,
doet het secretariaat de vraagsteller een 
adequate suggestie. 
3. Wanneer in de voorgaande zes 
maanden een identieke of soortgelijke 
vraag is gesteld en beantwoord, doet het
secretariaat de vraagsteller een kopie van 
de vorige vraag en van het antwoord
toekomen. De nieuwe vraag wordt niet
voorgelegd, tenzij de vraagsteller  nieuwe 
ontwikkelingen van betekenis aanvoert of
nadere informatie wenst te krijgen.
4.Wanneer in een vraag om zakelijke of 
statistische informatie wordt verzocht, die 
reeds in de bibliotheek van het Parlement 
beschikbaar is, brengt die instantie dit ter 
kennis van het lid, dat de vraag kan 
intrekken. 
5. Vragen die onderling samenhangende 
onderwerpen betreffen, kunnen 
gezamenlijk worden beantwoord.

Or. en

Amendement 22
József Szájer

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Richtlijnen voor vragen met verzoek om 
schriftelijk antwoord overeenkomstig 
artikel 110
1.  Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord
– moeten betrekking hebben op 
aangelegenheden die onder de 
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bevoegdheid van de Europese Unie 
vallen;
– moeten beknopt zijn en een verzoek om 
informatie of toelichting inhouden; zij 
mogen geen loutere verklaring of
bewering zijn;
– mogen geen beledigende uitlatingen 
bevatten;
– mogen geen louter persoonlijke 
aangelegenheden betreffen.
2. Wanneer een vraag niet in 
overeenstemming is met deze richtlijnen,
dient het secretariaat de vraagsteller van 
advies inzake de wijze waarop de vraag 
kan worden geformuleerd om 
ontvankelijk te zijn. 
3. Wanneer in de voorgaande zes 
maanden een identieke of soortgelijke 
vraag is gesteld en beantwoord, doet het
secretariaat de vraagsteller een kopie van 
de vorige vraag en van het antwoord
toekomen. De nieuwe vraag wordt niet 
voorgelegd, tenzij de vraagsteller  nieuwe 
ontwikkelingen van betekenis aanvoert of
nadere informatie wenst te krijgen.

4. Vragen die onderling samenhangende 
onderwerpen betreffen, kunnen 
gezamenlijk worden beantwoord.

Or. en

Amendement 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Richtlijnen voor vragen met verzoek om 
schriftelijk antwoord overeenkomstig 
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artikel 110
1.  Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord
– moeten betrekking op aangelegenheden 
die onder de bevoegdheden van de 
Europese Unie en haar instellingen 
vallen;
– moeten beknopt zijn en een begrijpelijke 
vraag inhouden;
– mogen geen beledigende uitlatingen 
bevatten;
– mogen geen louter persoonlijke 
aangelegenheden betreffen.
2. Wanneer een vraag niet in 
overeenstemming is met deze richtlijnen,
doet het secretariaat de vraagsteller een 
adequate suggestie. 
3. Wanneer in de voorgaande zes 
maanden een identieke of soortgelijke 
vraag is gesteld en beantwoord, doet het
secretariaat de vraagsteller een kopie van 
de vorige vraag en van het antwoord
toekomen. De nieuwe vraag wordt niet 
voorgelegd, tenzij de vraagsteller nieuwe 
ontwikkelingen van betekenis aanvoert of
nadere informatie wenst te krijgen.
4. Vragen die onderling samenhangende 
onderwerpen betreffen, kunnen 
gezamenlijk worden beantwoord.

Or. en
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