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Amendement 24
Richard Corbett
Compromisamendement

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 111 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Ieder lid kan de Europese Centrale Bank 
vragen stellen met verzoek om schriftelijk 
antwoord. 

1. Ieder lid kan in overeenstemming met 
de richtsnoeren1de Europese Centrale 
Bank vragen stellen met verzoek om 
schriftelijk antwoord. 
____________
1 Zie bijlage II bis.

Or. en

Amendement 25
Richard Corbett
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 11 (Richard Corbett), 21 
(Richard Corbett), 22 (József Szájer) en 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Richtsnoeren voor vragen met verzoek om 
schriftelijk antwoord overeenkomstig de 
artikelen 110 en 111
1. Vragen met verzoek om schriftelijk 
antwoord 
– moeten onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de betrokken 
instelling 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 
richtsnoeren, 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.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

(De leden 3, 4 en 5 van dit amendement zijn qua formulering identiek aan dezelfde leden van 
amendement 21 en de titel en lid 1 zijn licht gewijzigd. Lid 2 van dit amendement komt 
overeen met hetzelfde lid van amendement 22.)
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