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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE MM. CLAES ET DURNEZ

Nr. 1 VAN DE HEREN CLAES EN DURNEZ

Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 2
Het voorgestelde artikel 2 vervangen als volgt :

« Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le chapitre II, section 1, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles :

« In Hoofdstuk II, afdeling 1, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
wordt een artikel 24ter ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 24ter. Le membre du Parlement wallon ou du
Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection
d'une autre assemblée et qui y est élu perd son premier
mandat dès l'instant où il prête serment dans cette
autre assemblée.

« Art. 24ter. Het lid van het Vlaams Parlement of
het Waals Parlement dat zich kandidaat heeft gesteld
bij een verkiezing voor een andere assemblee en
verkozen is, verliest zijn eerste mandaat zodra hij de
eed aflegt in die andere assemblee.

Il perd également son premier mandat dès l'instant
où il renonce à son nouveau mandat dans cette autre
assemblée.

Hij verliest zijn eerste mandaat eveneens zodra hij
verzaakt aan zijn nieuwe mandaat in die andere
assemblee.
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Le membre du Parlement wallon ou du Parlement
flamand qui, en tant que suppléant, achève le mandat
d'un membre d'une autre assemblée, perd son premier
mandat dès l'instant où il prête serment dans cette
assemblée. » »

Het lid van het Vlaams Parlement of het Waals
Parlement dat door opvolging het mandaat van een lid
van een andere assemblee voleindigt, verliest zijn
eerste mandaat zodra hij in deze assemblee de eed
aflegt. » »

Justification

Verantwoording

L'adaptation proposée permet d'atteindre plus efficacement
l'objectif final de la proposition de loi. Elle prive en effet
l'intéressé de la faculté de choisir entre le mandat dont il est
titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu. S'il est élu, il
peut uniquement exercer le nouveau mandat ou décider de ne plus
exercer aucun mandat parlementaire, mais il ne peut plus choisir
de conserver son ancien mandat.

Deze aanpassing heeft als gevolg dat het uiteindelijke doel van
het wetsvoorstel nauwkeuriger wordt bereikt. De betrokkene wordt
immers elke keuze ontnomen tussen het mandaat waarvan hij
titularis is en het nieuwe mandaat waarvoor hij gekozen is. Als hij
verkozen is, kan hij alleen het nieuwe mandaat uitoefenen of
beslissen helemaal geen parlementair mandaat meer uit te oefenen.
Hij kan er echter niet meer voor kiezen zijn oude mandaat te
blijven bekleden.

L'adaptation proposée par le présent amendement offre également un filet de sécurité à l'élu qui, au terme de la vérification des
pouvoirs, n'est pas admis à prêter serment. Dans ce cas, il reste
membre du Parlement wallon ou du Parlement flamand. En effet, il
n'a pas prêté serment et n'a pas renoncé au nouveau mandat.

Tevens biedt deze aanpassing een vangnet voor de gekozene
die, na het onderzoek van de geloofsbrieven, niet tot de eedaflegging wordt toegelaten. Hij blijft Vlaams of Waals parlementslid. Hij heeft immers de eed niet afgelegd en hij heeft niet aan het
nieuwe mandaat verzaakt.

No 2 DE MM. CLAES ET DURNEZ

Nr. 2 VAN DE HEREN CLAES EN DURNEZ

Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 3
Het voorgestelde artikel 3 vervangen als volgt :

« Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le titre III, chapitre 2, section 2, de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises :

« In Titel III, hoofdstuk 2, afdeling 2, van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot
de Brusselse instellingen, wordt een artikel 12bis
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 12bis. Le membre du Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale qui s'est porté candidat à
l'élection d'une autre assemblée et qui y est élu perd
son premier mandat dès l'instant où il prête serment
dans cette autre assemblée.

« Art. 12bis. Het lid van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement dat zich kandidaat heeft gesteld bij een
verkiezing voor een andere assemblee en verkozen is,
verliest zijn eerste mandaat zodra hij de eed aflegt in
die andere assemblee.

Il perd également son premier mandat dès l'instant
où il renonce à son nouveau mandat dans cette autre
assemblée.

Hij verliest zijn eerste mandaat eveneens zodra hij
verzaakt aan zijn nieuwe mandaat in die andere
assemblee.

Le membre du Parlement de la Région de BruxellesCapitale qui, en tant que suppléant, achève le mandat
d'un membre d'une autre assemblée, perd son premier
mandat dès l'instant où il prête serment dans cette
assemblée. » »

Het lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
dat door opvolging het mandaat van een lid van een
andere assemblee voleindigt, verliest zijn eerste
mandaat zodra hij in deze assemblee de eed aflegt. » »

Justification

Verantwoording

L'adaptation proposée permet d'atteindre plus efficacement
l'objectif final de la proposition de loi. Elle prive en effet
l'intéressé de la faculté de choisir entre le mandat dont il est
titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu. S'il est élu, il
peut uniquement exercer le nouveau mandat ou décider de ne plus
exercer aucun mandat parlementaire, mais il ne peut plus choisir
de conserver son ancien mandat.

Deze aanpassing heeft als gevolg dat het uiteindelijke doel van
het wetsvoorstel nauwkeuriger wordt bereikt. De betrokkene wordt
immers elke keuze ontnomen tussen het mandaat waarvan hij
titularis is en het nieuwe mandaat waarvoor hij gekozen is. Als hij
verkozen is, kan hij alleen het nieuwe mandaat uitoefenen of
beslissen helemaal geen parlementair mandaat meer uit te oefenen.
Hij kan er echter niet meer voor kiezen zijn oude mandaat te
blijven bekleden.
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L'adaptation proposée par le présent amendement offre également un filet de sécurité à l'élu qui, au terme de la vérification des
pouvoirs, n'est pas admis à prêter serment. Dans ce cas, il reste
membre du Parlement bruxellois. En effet, il n'a pas prêté serment
et n'a pas renoncé au nouveau mandat.

Tevens biedt deze aanpassing een vangnet voor de gekozene
die, na het onderzoek van de geloofsbrieven, niet tot de eedaflegging wordt toegelaten. Hij blijft Brussels parlementslid. Hij
heeft immers de eed niet afgelegd en hij heeft niet aan het nieuwe
mandaat verzaakt.

No 3 DE MM. CLAES ET DURNEZ

Nr. 3 VAN DE HEREN CLAES EN DURNEZ

Art. 4 (nouveau)
Ajouter un article 4 rédigé comme suit :

Art. 4 (nieuw)
Een artikel 4 (nieuw) invoegen, luidende :

« L'article 233, § 2, alinéa 2, du Code électoral,
inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé. »

« Artikel 233, § 2, tweede lid van het Kieswetboek,
ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, wordt
opgeheven. »

Justification

Verantwoording

La modification de cette partie du Code électoral requiert
l'intervention du législateur spécial. En effet, selon le Conseil
d'État, la déchéance du mandat des membres des Parlements de
Communauté et de Région doit être réglée par une loi spéciale (1)

De wijziging van dit deel van het Kieswetboek dient te
gebeuren bij bijzondere wet. Volgens de Raad van State moet de
vervallenverklaring van het mandaat van de leden van de
Gemeenschaps- en Gewestparlementen immers worden geregeld
bij bijzondere wet (1).

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.

(1) Conseil d'État, section législation, 31 mars 2003, doc.,
Parlement flamand 2002-2003, 1547/2, 7.

(1) Raad van State, afdeling wetgeving, 31 maart 2003, Stuk,
Vlaams Parlement 2002-2003, 1547/2, 7.
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