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HOOFDSTUK I

DE FRACTIE VAN DE EVP

Artikel 1

Oprichting

De Fractie werd op 11 september 1952 opgericht. Op grond van de door de
Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
op 16 juni 1953 aangenomen resolutie werd zij op 23 juni 1953 officieel erkend. De
fractie werd op 19 maart 1958 in het kader van het Europees Parlement heropgericht.

De verklaring van oprichting, houdende de eerste benaming van de Fractie, de
handtekeningen van de oprichters en de samenstelling van haar bestuur, werd aan de
voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal toegezonden en op 28 april 1954 openbaar gemaakt in het
Publicatieblad van de EGKS (3de jaargang, nr. 7, blz. 309).

De verklaring van de heroprichting, eveneens voorzien van de handtekeningen van de
fractieleden, werd overhandigd aan de Voorzitter van het Europees parlement.
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Artikel 2

Naam van de Fractie

De fractie heet:

in het Bulgaars: Група на Европейската Народна Партия
(Християндемократи)
ЕНП

in het Tsjechisch: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

in het Deens: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
demokrater)
EFP

in het Nederlands: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten)
EVP

in het Engels: Group of the European People's Party (Christian
Democrats)
EPP

in het Ests: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
ERP

in het Fins: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

in het Frans: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

in het Gaelisch: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe
Críostaí)
PPE

in het Duits: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

in het Grieks: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ
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in het Hongaars: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport
ENP

in het Italiaans: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico
Cristiano)
PPE

in het Lets: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

in het Litouws: Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
ELP

in het Maltees: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

in het Pools: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci)
EPL

in het Portugees: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas
Cristãos)
PPE

in het Roemeens: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

in het Slowaaks: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanský
demokrati)
EĽS

in het Sloveens: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

in het Spaans: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

in het Zweeds: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP

in het Kroatisch: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) EPP
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Artikel 3

Lidmaatschap van de fractie

(1) Leden van de Fractie zijn de in het Europees parlement gekozen leden, die
voorkomen op de lijsten van de partijen welke lid zijn van de Europese
Volkspartij.

(2) Andere leden van het Europees parlement kunnen ook lid worden van de Fractie
van de Europese Volkspartij, wanneer zij zich aansluiten bij het politieke
programma van de Europese Volkspartij en dit reglement aanvaarden.

(3) Deze leden (artikel 3, lid 1 en lid 2) zetten zich in voor een beleid dat, op basis
van een grondwet, het proces nastreeft van federale eenmaking en integratie in
Europa, wat een constituerend element is van de Europese Unie als Unie van
burgers en staten.

(4) Op basis van het gemeenschapsmodel in de EU bepalen ze hun waarden en
doelstellingen overeenkomstig het huidige verkiezingsprogramma van de EVP, in
overeenstemming met beginselen zoals vrijheid en democratie, alsmede de
rechtstaat, eerbiediging van de mensenrechten en subsidiariteit.

Artikel 4

Geestverwante leden van de fractie

Leden van het Europees parlement kunnen geestverwanten leden van de Fractie
worden, wanneer zij zich aansluiten bij de fundamentele politieke standpunten
van de Fractie van de Europese Volkspartij en zij dit Reglement aanvaarden.

Artikel 5

Toelating van leden

(1) Besluiten overeenkomstig artikel 3, lid 2 en artikel 4 over de toelating van leden
moeten worden gesteund door de meerderheid van de Fractieleden. De nationale
delegatie(s) bestaande uit leden die in dezelfde lidstaat zijn gekozen als degene
die om toelating verzoekt moet(en) tenminste 14 dagen vóór dat besluit worden
geraadpleegd.

(2) Ieder nieuw lid dient twee kopieën van de oprichtingsverklaring van de Fractie te
ondertekenen. Een exemplaar wordt door het secretariaat van de Fractie
toegezonden aan de secretaris-generaal van het Europees Parlement, terwijl het
andere in het archief van de Fractie wordt bewaard.
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Artikel 6

Stemming in plenaire en commissies

(1) De leden verbinden zich ertoe om in de regel tijdens de stemmingen de lijn van
de Fractie te volgen; zij hebben echter het recht om te stemmen naar hun geweten
en politieke overtuigingen. Van de leden wordt verwacht dat zij de
Fractievoorzitter of het plenum van de Fractie één dag vóór de stemming ervan
op de hoogte stellen wanneer zij voornemens zijn om in een belangrijke kwestie
niet te stemmen volgens de lijn van de Fractie.

(2) De leden moeten de bevoegde ondervoorzitter langs elektronische weg ervan op
de hoogte stellen indien zij niet kunnen deelnemen aan een stemming in de
plenaire vergadering.

(3) De paragrafen 1 en 2 zijn - mutatis mutandis - ook van toepassing op de
stemmingen binnen de commissies.

Artikel 7

Beëindiging van het lidmaatschap

(1) Het lidmaatschap of het geestverwantschap van de Fractie eindigt hetzij door het
verlies van het mandaat voor het Europees parlement hetzij door ontslagneming.

(2) Het plenum van de Fractie kan bij geheime stemming besluiten over de uitsluiting
van een fractielid. Een voorstel tot uitsluiting uit de Fractie moet minstens drie
dagen voor de stemming schriftelijk aan alle fractieleden worden voorgelegd. Het
besluit wordt genomen door een tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, nadat de leden met dezelfde nationaliteit als het lid in kwestie zijn
gehoord. De stemming is geldig indien tenminste de helft van de leden eraan
heeft deelgenomen.
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HOOFDSTUK II

ORGANEN VAN DE FRACTIE

Artikel 8

Organen van de fractie: samenstelling en bevoegdheden

Organen van de Fractie van de Europese Volkspartij zijn:

- het plenum (zie 9);
- het bestuur (zie 11);
- het fraktiepresidium en voorzitters van nationale delegaties (zie 14);
- het presidium (zie 15).

Artikel 9

Plenum

(1) Het plenum komt op initiatief van het presidium minimaal eenmaal tijdens
fractieweken en eenmaal tijdens vergaderperioden bijeen.

(2) Op verzoek van een derde van de leden of één nationale delegatie roept het
presidium het plenum samen in een buitengewone vergadering.

(3) Het plenum kan beraadslagen, de agenda vaststellen en stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.

(4) Op uitnodiging van het presidium kunnen andere personen de vergaderingen
bijwonen en het woord voeren.

(5) De notulen van de vergaderingen van het plenum van de Fractie bevatten een
presentielijst, de namen van de sprekers en de genomen besluiten. Zij worden ter
beschikking van de fractieleden gesteld en in het archief van de Fractie bewaard.
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Artikel 10

Bevoegdheden van het plenum

Het plenum is bevoegd ten aanzien van:

(a) besluiten over het aanvaarden en beëindigen van het lidmaatschap van de
Fractie;

(b) de besluitvorming in alle politieke aangelegenheden die binnen of buiten het
Europees parlement worden behandeld;

(c) de verkiezing van het presidium van de Fractie;

(d) de instelling van de permanente werkgroepen van de Fractie;

(e) de bezetting op voorstel van het presidium van de aan de Fractie toegewezen
posten in de commissies, subcommissies, tijdelijke commissies en
interparlementaire delegaties;

(f) de vaststelling op voorstel van het presidium van de jaarlijkse begroting van
de Fractie en de goedkeuring van de balans (financieel verslag), alsmede het
besluit tot kwijting voor de uitvoering van de jaarlijkse begroting;

(g) de benoeming van 3 financiële controleurs;

(h) de besluiten met betrekking tot het reglement en het financieel reglement van
de Fractie (herzieningen en wijzigingen).

Artikel 11

Samenstelling van het presidium

(1) Het presidium bestaat uit de voorzitter van de Fractie en tien ondervoorzitters.

(2) De leden van het presidium bepalen onderling de taakverdeling, waaronder de
taak van penningmeester en het voorzitterschap van de permanente werkgroepen.
Het besluit hierover wordt ter kennis van de Fractie gebracht.
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Artikel 12

Bevoegdheden van het presidium

Het presidium is belast met:

(a) de bijeenroeping en leiding van de vergaderingen van de Fractie en van de
permanente werkgroepen en de leiding van de Fractie in de plenaire zittingen;

(b) de vertegenwoordiging van de Fractie naar buiten;

(c) het nemen van de beslissingen, op voorstel van de secretaris-generaal, inzake
de samenstelling van het secretariaat en de werkmethode van het secretariaat;

(d) het informeren van de Fractie over op zijn vergaderingen genomen
strategische en politieke besluiten;

(e) in spoedeisende gevallen het nemen van beslissingen in plaats van de
bevoegde organen; deze beslissingen moeten aan de terzake bevoegde organen
worden voorgelegd;

(f) het voorbereiden van de besluiten van het Bestuur en van de Fractie op
financieel gebied;

(g) de voorbereiding van de beraadslagingen van het bestuur over het financieel
reglement van de Fractie (herzieningen en wijzigingen);

(h) externe mededelingen, inclusief persberichten, namens de Fractie.

Artikel 13

Verkiezing presidium van de fractie

(1) Het plenum van de Fractie verkiest de voorzitter en de tien ondervoorzitters.

(2) De verkiezingen worden gehouden vóór het begin van de nieuwe zittingsperiode.

(3) De ambtsperiode van het Presidium van de Fractie komt overeen met de
effectieve ambtsperiode van de voorzitter van het Europees Parlement. Als deze
ambtsperiode eindigt vóór het einde van de zittingsperiode, worden tenminste een
maand vóór het einde van de ambtsperiode van de voorzitter van het Europees
Parlement nieuwe verkiezingen gehouden.
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Artikel 14

Presidium van de fractie en de voorzitters van nationale delegaties

Het presidium van de Fractie en de voorzitters van nationale delegaties komen
minstens één keer per maand bijeen om de voornaamste en strategische kwesties te
bespreken, politieke besluiten van groot belang voor te bereiden en over kwesties van
bijzonder intern belang voor de Fractie te beraadslagen.

Artikel 15

Samenstelling van het Fractiebestuur

(1) Het fractiebestuur bestaat uit:

(a) de leden van het presidium van de Fractie;

(b) de voorzitters van de nationale delegaties en een extra lid per 10
parlementsleden;

(c) de voorzitters en ondervoorzitters van het Europees parlement die lid zijn van
de Fractie;

(d) de voorzitters van de vaste commissies die tot de Fractie behoren;

(e) de coördinator in elk van de vaste commissies;

(f) de voorzitter en de secretaris-generaal van de EVP - indien zij lid zijn van het
Europees Parlement

(2) Als de voorzitter en de secretaris-generaal van de EVP geen lid zijn van het
Europees Parlement, worden zij persoonlijk uitgenodigd als permanente gast op
de vergaderingen van het bestuur.
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Artikel 16

Bevoegdheden van het fractiebestuur

(1) Het fractiebestuur heeft tot taak:

a) de strategische en politieke besluiten van de Fractie voor te bereiden;

b) de plenaire vergaderingen voor te bereiden en de meest relevante kwesties
voor de Fractie vanuit de verschillende nationale perspectieven te
beklemtonen;

c) op initiatief van het presidium, aan de Fractie het reglement en het financieel
reglement van de Fractie (herzieningen en wijzigingen) voor te stellen.

(2) Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van het presidium. Het bestuur, een
nationale delegatie of een derde van de fractieleden kunnen om bijeenroeping van
een vergadering verzoeken.
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HOOFDSTUK III

ORGANISATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

IN HET KADER VAN DE FRACTIE

Artikel 17

Vaststelling van de agenda, quorum

Het plenum kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, beraadslagen en de agenda
vaststellen.

Artikel 18

Beslissingen

Behoudens andersluidende bepaling van het reglement worden de besluiten van alle
organen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Artikel 19

Verkiezingen

(1) Verkiezingen worden minstens drie dagen op voorhand aangekondigd. Een
uiterste termijn voor de indiening van voordrachten van minstens twee dagen
wordt vastgesteld; deze termijn verloopt minstens 24 uur voor de aanvang van de
stemming. Er kan slechts worden gestemd als minstens één derde van de
kandidaten van een ander geslacht is dan de meerderheid van de kandidaten.

(2) Alle verkiezingen gebeuren bij geheime stemming.

(3) Als een aantal kandidaten werd voorgedragen voor een aantal functies, is de
stemming slechts geldig als minstens één derde van de verkozen leden van een
ander geslacht is dan de meerderheid van de verkozen kandidaten.

Na twee stemmingen zonder resultaat kan de Fractie, aan de hand van de in
artikel 31 vastgelegde meerderheidsvereisten, besluiten voor de volgende derde
stemming af te wijken van deze voorwaarde.
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(4) Als voor één functie een aantal kandidaten werd voorgedragen, wordt de kandidaat
verkozen die de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen. Als er meer dan twee kandidaten zijn en geen enkele kandidaat heeft
bij de eerste en tweede stemming de vereiste meerderheid verkregen, wordt een
laatste stemming gehouden tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming
het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

(5) Als voor een aantal functies hetzelfde aantal kandidaten werd voorgedragen, wordt
een collectieve stemming gehouden.
Als voor een aantal functies een hoger aantal kandidaten werd voorgedragen,
wordt de kandidaat verkozen die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen.

(6) De voorzitter moet erop toezien dat ten gevolge van de verkiezingen de algemene
vertegenwoordiging van leden die binnen de Fractie een functie bekleden wordt
samengesteld door minstens één derde van de leden van een ander geslacht dan
de meerderheid van de leden.

Artikel 20

Voordracht

De plenaire vergadering van de Fractie neemt een besluit over de voordrachten van de
Fractie voor functies in het Bureau van het Parlement.  Artikel 19 is
dienovereenkomstig van toepassing.

Artikel 21

Commissiewerkgroepen

(1) De fractieleden die tot eenzelfde parlementaire commissie behoren, vormen een
werkgroep, die door een coördinator wordt gecoördineerd, welke uit deze leden
wordt verkozen. De werkgroep kan een adjunct-coördinator verkiezen.

(2) De coördinator is bevoegd als woordvoerder van de Fractie op het terrein van de
commissiewerkgroep en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk
van de fractieleden in de commissie in kwestie.

Artikel 22

Permanente werkgroepen

(1) Commissiewerkgroepen kunnen worden gegroepeerd voor de vorming van
permanente werkgroepen. Elk lid van een van de commissiewerkgroepen in
kwestie is lid van de permanente werkgroep. Elk fractielid kan aan elke
vergadering van een werkgroep deelnemen met adviserend stemrecht.
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(2) De permanente werkgroepen worden voorgezeten door een lid van het presidium
(ondervoorzitter van de Fractie); de voorzitters zijn bevoegd als woordvoerder
van de Fractie op het terrein van de permanente werkgroep en zijn
verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de fractieleden in hun
respectieve commissies.

(3) De werkgroep stelt het plenum van de Fractie een lijst voor van leden die namens
de Fractie het woord zullen voeren in de plenaire zitting.

(4) De agenda's van de werkgroepen worden ter beschikking gesteld van alle
fractieleden. Elke vergadering wordt genotuleerd en de notulen worden aan de
leden van het presidium toegezonden.

Artikel 23

Intern reglement van werkgroepen

De taken van de permanente en commissiewerkgroepen worden in een intern
reglement vastgelegd.

Artikel 24

Parlementaire initiatieven

De leden stellen op voorhand het presidium en de bevoegde coördinator in kennis van
wetgevende initiatieven overeenkomstig artikel 5 van het Statuut van de leden.
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HOOFDSTUK IV

FRACTIESECRETARIAAT

Artikel 25

Fractiesecretariaat

Het personeel van het fractiesecretariaat vervult een supranationale functie en valt
onder het statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap.

Artikel 26

Taken van het fractiesecretariaat

De Fractie wordt bijgestaan door een secretariaat.

Het secretariaat vervult de opgedragen taken in het fractiesecretariaat naar eer en
geweten, waarbij het uitsluitend de belangen van de Fractie behartigt zonder bij de
uitoefening van zijn taken instructies van buitenstaanders aan te nemen of op te
volgen.

Artikel 27

Secretaris-generaal van de fractie

(1) De secretaris-generaal wordt op voorstel van het presidium door het bestuur
benoemd.

(2) De secretaris-generaal leidt en coördineert het secretariaat. Hij bereidt ook de
besprekingen van het bestuur en het presidium over het secretariaat voor.



NL17

HOOFDSTUK V

BEGROTING

Artikel 28

Begroting en balans van de fractie

De penningmeester, bijgestaan door de secretaris-generaal, dient voor het begin van
het volgende begrotingsjaar bij het presidium en het bestuur een raming in, die in de
door het bestuur opgestelde vorm aan het plenum wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 29

Vertegenwoordiging

De voorzitter of zijn afgevaardigde heeft volledige volmacht om namens de Fractie en
binnen de grenzen van de door het plenum goedgekeurde ramingen uitgaven toe te
wijzen.

Artikel 30

Accountantscontrole

Tijdens de eerste vergadering na de aanvang van een nieuw boekjaar benoemt de
Fractie drie financiële controleurs, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij
controleren de boekhouding van het afgelopen boekjaar en brengen schriftelijk
verslag uit aan het plenum, terwijl zij tevens voor de uitvoering van de jaarlijkse
begroting kwijting voorstellen.

Artikel 31

Financieel reglement van de Fractie

De financiële activiteiten worden in het financieel reglement van de Fractie geregeld.
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HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Wijzigingen van het reglement

Wijzigingsvoorstellen op het reglement kunnen slechts met een tweederde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Het besluit is geldig
wanneer tenminste de helft van de leden van de Fractie aan de stemming hebben
deelgenomen.

Artikel 33

Inwerkingtreding

Deze redactie van het reglement vervangt het reglement van 17 juni 2009 en wordt
vanaf van kracht 9 oktober 2013.
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BIJLAGE

Er wordt een personeelscomité gevormd, dat is samengesteld uit door werknemers
van het secretariaat gekozen leden. Dit comité heeft tot taak aan het presidium advies
uit te brengen over alle personeelsvraagstukken. De bevoegdheden van het comité
worden nader uiteengezet in een protocol, dat in overleg tussen de leden van het
secretariaat-generaal en het presidium wordt vastgelegd.


