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REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

Bestaande tekst 
 

Amendementen 

Amendement 1 

TITEL 1, HOOFDSTUK 4 (titel) 

FRACTIES FRACTIES EN NATIONALE 
GROEPERINGEN 

 

Amendement 2 

Artikel 29 (titel) 

Oprichting van fracties  Oprichting van fracties en nationale 
groeperingen 

 

Amendement 3 

Artikel 29, lid 1, zin 1 

1. De leden kunnen fracties oprichten naar 
politieke gezindheid. 

1. De leden kunnen fracties en nationale 
groeperingen oprichten naar politieke of 
nationale gezindheid. 

 

Amendement 4 

Artikel 29, lid 2 bis (nieuw) 

  2 bis Een nationale groepering moet uit 
meer dan de helft van de leden van een 
delegatie van een lidstaat bestaan. 

 

Amendement 5 

Artikel 29, lid 2 ter (nieuw) 

  2 ter. Leden van het Europees Parlement 
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die etnische minderheden 
vertegenwoordigen, kunnen desgewenst tot 
nationale groeperingen van andere 
lidstaten toetreden mits de betrokken 
nationale groepering bereid is hen toe te 
laten. 

 

Amendement 6 

Artikel 29, lid 4 

4. De oprichting van een fractie moet in een 
verklaring aan de Voorzitter worden 
meegedeeld. In deze verklaring moeten de 
naam van de fractie, de namen van haar 
leden en de samenstelling van haar bureau 
worden vermeld. 
 

4. De oprichting van een fractie of nationale 
groepering moet in een verklaring aan de 
Voorzitter worden meegedeeld. In deze 
verklaring moeten de naam van de fractie of 
groepering, de namen van haar leden en de 
samenstelling van haar bureau worden 
vermeld. 
 

 

 

Amendement 7 

Artikel 30 (titel)  

Activiteiten en rechtspositie van de fracties. Activiteiten en rechtspositie van de fracties 
en nationale groeperingen. 

 

Amendement 8 

Artikel 30, lid 1 

1. De fracties oefenen hun functie uit in het 
kader van de activiteiten van de Unie, met 
inbegrip van de taken waarmee zij uit 
hoofde van het Reglement zijn belast. De 
fracties beschikken, in het kader van het 
organigram van het Secretariaat-generaal, 
over een secretariaat, administratieve 
faciliteiten en kredieten die in de begroting 
van het Parlement zijn opgenomen. 
 

1. De fracties en nationale groeperingen 
oefenen hun functie uit in het kader van de 
activiteiten van de Unie, met inbegrip van de 
taken waarmee zij uit hoofde van het 
Reglement zijn belast. De fracties  en 
nationale groeperingen beschikken, in het 
kader van het organigram van het 
Secretariaat-generaal, over een secretariaat, 
administratieve faciliteiten en kredieten die 
in de begroting van het Parlement zijn 
opgenomen. 
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Amendement 9 

Artikel 30, lid 3 

3. Deze regelingen bevatten voorschriften 
inzake de administratieve en financiële 
consequenties van de ontbinding van een 
fractie. 

3. Deze regelingen bevatten voorschriften 
inzake de administratieve en financiële 
consequenties van de ontbinding van een 
fractie of nationale groepering. 

 

Amendement 10 

De artikelen 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90, lid 4, 97, lid 2, 99, lid 4, 
101, lid 3, 102, lid 3, 103, lid 2,103, lid 4, 108, lid 1, 114, lid 1, 115, lid 1, 115, lid 3, 115, lid 
6, 131, lid 1, 131, lid 2, 131, lid 3, 132, lid 1, 133, lid 1, 133, lid 3, 133, lid 4, 134, lid 1, 140, 
142, lid 2, 142, lid 3, 143, lid 3,150, 151, lid 4, 155, lid 5, 157, lid 1, 160, lid 1, 160, lid 2, 
161, lid 2, 163, lid 1, 168, lid 1, 168, lid 2, 169, lid 1, 169, lid 2, 170, lid 1, 170, lid 4, 171, 
177, lid 1, 177, lid 4, 178, lid 1, 178, lid 2, 188, lid 2, 200, lid 1, 201, lid 4 en BIJLAGE II, B, 
lid 3, BIJLAGE III, lid 5 en lid 6, BIJLAGE IV, artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2, en artikel 7, lid 
2, en BIJLAGE XV punt 1.3. 

Naar aanleiding van en in aanvulling op de boven voorgestelde wijzigingen dienen de 
bepalingen (artikelen en bijlagen) van het Reglement die in dit amendement worden genoemd, 
dusdanig te worden gewijzigd dat "fractie" (of " fracties") in de gehele tekst vervangen wordt 
door "fractie en nationale groepering" (of "fracties en nationale groeperingen") dan wel in 
voorkomend geval door "fractie of nationale groepering" (of "fracties of nationale 
groeperingen"). 

Motivering 

Diverse lidstaten van de Europese Unie kennen eigen specifieke behoeften en prioriteiten die 
over partijgrenzen heen besproken moeten worden, veelal in overleg met de ambassadeur van 
de betrokken lidstaat van de Europese Unie en diens medewerkers. Met de huidige praktijk 
van vergaderingen van nationale delegaties van bepaalde fracties worden niet alle aspecten 
gedekt die, bezien vanuit de belangen van individuele landen, voor een vraagstuk relevant 
kunnen zijn. Wil dergelijk overleg over de politieke grenzen heen doeltreffend zijn, dan 
moeten aan de nationale groeperingen een passende rechtspositie en de nodige technische 
faciliteiten (bureaus, personeel, enz.) in het Parlement worden toegekend. 

Deelneming binnen een nationale groepering mag een lid er niet van weerhouden deel uit te 
maken van een fractie naar keuze, dan wel te kiezen voor de status van niet-ingeschreven lid. 
Om die reden is de huidige formulering van hoofdstuk 4 van Titel 1 van het Reglement niet 
adequaat. 
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