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 HOOFDSTUK I – OPRICHTING EN LIDMAATSCHAP VAN DE FRACTIE 
 
 
 

Artikel 1: Oprichting van de fractie 
 

1) De fractie is opgericht op 12 juni 2019. Haar naam luidt “Fractie Identiteit en             
Democratie (ID)”.  

 
2) Deze oprichtingsverklaring, samen met de politieke verklaring       

overeenkomstig artikel 33, lid 5, van het Reglement van het Europees         
Parlement, is op 13 juni 2019 bij de voorzitter van het Europees Parlement            
neergelegd. 

 
 
Artikel 2: Naam en leden van de fractie 

 
1) De naam van de fractie luidt:  

 
IT - Identità e Democrazia ID 
EN - Identity and Democracy ID 
DE - Identität und Demokratie ID 
FR - Identité et Démocratie ID 
NL - Identiteit en Democratie ID 
CZ - Identita a Demokracie ID 
EE - Identiteet ja Demokraatia ID 
DK - Identitet og Demokrati ID 
FI - Identiteetti ja Demokratia ID 
 

2)  De oprichtende leden van de ID-Fractie zijn: 
 

Adinolfi Matteo  
Anderson Christine Margarete  
Androuët Mathilde 
Annemans Gerolf 
Baldassarre Simona  
Bardella Jordan 
Basso Alessandra 
Bay Nicolas 
Beck Gunnar  
Beigneux Aurelia 
Berg Lars Patrick  
Bilde Dominique 
Bizzotto Mara 
Blaško Hynek 
Bonfrisco Anna 
Borchia Paolo 
Bruna Annika 
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Buchheit Markus  
Campomenosi Marco 
Caroppo Andrea 
Casanova Massimo 
Ceccardi Susanna 
Ciocca Angelo 
Collard Gilbert 
Conte Rosanna 
David Ivan 
Da Re Gianantonio 
De Man Filip 
Donato Francesca 
Dreosto Marco 
Fest Nicolaus  
Gancia Gianna  
Garraud Jean-Paul  
Grant Valentino 
Griset Catherine 
Haider Roman  
Hakkarainen Teuvo 
Huhtaasari Laura 
Jalkh Jean-François  
Jamet France 
Joron Virginie 
Juvin Hervé 
Kofod Peter 
Krah Maximilian  
Kuhs Joachim  
Lancini Danilo Oscar 
Laporte Hélène 
Lebreton Gilles 
Lechanteux Julie 
Limmer Sylvia  
Lizzi Elena 
Madison Jaak  
Mariani Thierry 
Mayer Georg 
Mélin Joëlle 
Meuthen Jörg 
Olivier Philippe 
Panza Alessandro 
Pirbakas Maxette 
Regimenti Luisa 
Reil Guido  
Rinaldi Antonio Maria 
Rivière Jérôme 
Rougé André 
Sardone Silvia 
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Tardino Annalisa 
Tovaglieri Isabella 
Vandendriessche Tom 
Vilimsky Harald 
Vuolo Lucia 
Zambelli Stefania 
Zanni Marco 
Zimniok Bernhard 
 
Artikel 3: Politieke verklaring  
 
De leden van de ID-Fractie baseren hun politieke project op de eerbiediging van             
vrijheid, soevereiniteit, subsidiariteit en de identiteit van de Europese volkeren en           
naties. Zij erkennen het Grieks-Romeinse en het christelijke erfgoed als hoeksteen van            
de Europese beschaving. 
 
Zij pleiten voor vrijwillige samenwerking tussen soevereine Europese naties, en zijn           
bijgevolg gekant tegen elke verdere ontwikkeling in de richting van een Europese            
superstaat. De leden van de ID-Fractie erkennen dat de natiestaat het hoogst mogelijke             
niveau is waarop de democratie volledig kan functioneren. Zij verzetten zich tegen            
elke nieuwe machtsoverdracht van de naties naar de EU.  
 
De nieuwe alliantie en haar leden laten zich inspireren door de idee van een Europa               
van samenwerking. Zij zijn zich bewust van de noodzaak om de bestaande EU             
grondig te hervormen, teneinde de beginselen van subsidiariteit en democratie te           
versterken, directe democratie in te voeren, en meer transparantie en          
verantwoordingsplicht in het besluitvormingsproces te verzekeren.  
 
De ID-Fractie streeft ernaar de identiteit van burgers en naties in Europa te behouden.              
Het recht om immigratie te controleren, reguleren en beperken is een kernbeginsel            
voor de leden van de fractie. Dat geldt ook voor hun bereidheid om te vechten voor                
een veiliger Europa, met goed beschermde buitengrenzen en een nauwere          
samenwerking om terrorisme en islamisering te bestrijden. De leden zijn felle           
tegenstanders van een eventuele toetreding van Turkije. 
 
De fractieleden hechten veel belang aan de verdediging van de rechtsstaat en            
individuele vrijheid, met bijzondere nadruk op de bescherming van de vrijheid van            
meningsuiting. Zij verwerpen huidige en vroegere lidmaatschappen van autoritaire of          
totalitaire projecten, alsook banden of sympathieën daarmee. Zij zijn niet          
geïnteresseerd in het oprakelen van oude geschillen, maar kiezen ervoor zich volledig            
te richten op het verleden en de toekomst van Europa.  
 
Prioriteiten van de fractie voor de zittingsperiode 2019-2024  
 
- De lidstaten hebben het recht om delen van hun aan de EU verloren             

soevereiniteit terug te eisen. Er mogen geen nieuwe bevoegdheden aan de EU            
worden overgedragen. De fractie zal zich verzetten tegen elke uitbreiding van           
de beleidsterreinen waarop de lidstaten geen vetorecht meer zouden hebben. 
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- Een betere bescherming van de buitengrenzen van de EU is noodzakelijk. Elke            

natie heeft het recht om zijn eigen grenzen te beschermen, te controleren en er              
toezicht op te houden. De EU moet meer aandacht besteden aan de            
daadwerkelijke terugkeer van illegale en criminele immigranten naar hun land          
van herkomst.  

 
- De Europese beschaving, haar christelijk erfgoed en nationale identiteiten         

moeten worden beschermd en omarmd. De onderhandelingen over de         
toetreding van Turkije, dat geen Europees land is, moeten worden stopgezet. 

 
- De fractie verzet zich tegen elke poging om een begroting voor de eurozone en              

directe EU-belastingen in te voeren. 
 
 
Artikel 4: Fractielidmaatschap 
 
De fractie bestaat uit de leden van het Europees Parlement die de politieke verklaring              
van de ID-Fractie hebben ondertekend. 
 
 
Artikel 5: Toetreding van nieuwe leden 
 

1) Elke aanvraag van een lid van het Europees Parlement om lid van de             
ID-Fractie te worden, moet worden goedgekeurd door een gewone         
meerderheid van de fractieleden en door een gewone meerderheid van de           
nationale delegaties, op voorstel van het bureau van de fractie. Elk nieuw lid             
ondertekent de politieke verklaring van de ID-Fractie. 
 

2) Indien de aanvrager is verkozen in een lidstaat die reeds door een of meer              
delegaties van de fractie wordt vertegenwoordigd, verzoekt het bureau de          
delegatie op voorhand om goedkeuring van de aanvrager. 

 
3) Elk nieuw lid ondertekent twee exemplaren van de oprichtingsverklaring van          

de ID-Fractie. Het secretariaat van de fractie legt één exemplaar neer bij de             
secretaris-generaal van het Europees Parlement; het tweede exemplaar wordt         
door het secretariaat van de fractie bewaard. 

 
 
Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap 
 

1) Het lidmaatschap van de fractie loopt af wanneer het mandaat van een            
fractielid als lid van het Europees Parlement ten einde is gekomen, bij            
terugtrekking uit de fractie, of na een besluit door een absolute meerderheid            
van de fractieleden en van de nationale delegaties.  
 

2) Indien een lid wordt geacht het politieke platform van de fractie te hebben             
geschonden, kan het presidium, of ten minste een derde van de fractieleden,            
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tijdens de volgende vergadering van het bureau om een tijdelijke schorsing           
van het lid verzoeken. 
 

3) De fractievergadering beslist bij geheime stemming over de uitsluiting van een           
fractielid. Een voorstel tot uitsluiting uit de fractie moet ten minste drie dagen             
voor de stemming schriftelijk aan alle fractieleden worden bezorgd. De fractie           
hoort de leden met dezelfde nationaliteit als het betrokken lid. Een lid kan             
enkel door een absolute meerderheid van de fractieleden en de nationale           
delegaties worden uitgesloten.  

 
4) Elke nationale delegatie kan haar eigen interne regels vaststellen en kan te            

allen tijde een lid uit de eigen delegatie schorsen of uitsluiten. 
 

5) In de overgangsperiode tussen de mededeling van de verkiezingsuitslag voor          
een nieuw Parlement en het formele aantreden van het Parlement aan het begin             
van de eerste plenaire vergadering na de verkiezingen, mogen vertrekkende          
fractieleden volledig, maar zonder stemrecht, deelnemen aan       
fractievergaderingen. Herkozen en nieuwe fractieleden die voldaan hebben aan         
de in dit statuut vastgelegde formaliteiten, mogen volledig deelnemen aan de           
fractievergaderingen en hebben stemrecht. 
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 HOOFDSTUK II – ORGANEN VAN DE FRACTIE 
 
 
 

Artikel 7: Organen van de fractie, samenstelling en bevoegdheden 
 

De organen van de ID-Fractie zijn:  
 

1) het presidium (artikel 9); 
2) het bureau (artikel 11); alsmede 
3) de fractievergadering (artikel 13). 

 
 
Artikel 8: Algemene bepalingen 
 

1) Alle voltallige vergaderingen van de fractie, het bureau, het presidium,          
permanente werkgroepen en andere werkgroepen zijn niet openbaar en zijn          
vertrouwelijk. 
 

2) Notulen van vergaderingen van organen van de fractie omvatten een          
presentielijst, de namen van sprekers en de genomen besluiten. Eén          
exemplaar van de notulen van elke vergadering wordt door het secretariaat           
van de fractie bewaard. De notulen worden bezorgd aan alle leden van het             
betreffende orgaan van de fractie. De notulen van het bureau en van het             
presidium worden ondertekend door de voorzitter. 

 
3) Op uitnodiging van het presidium kunnen vertegenwoordigers van Europese         

regeringen, ministers, leden van nationale parlementen en functionarissen        
met speciale verantwoordelijkheden die lid zijn van partijen met         
vertegenwoordigers binnen de ID-Fractie vergaderingen bijwonen en daar        
het woord voeren. Zij hebben echter geen stemrecht. 

 
4) De fractievoorzitter (voorzitter van de fractievergadering) kan ook        

deskundigen uitnodigen om advies te verstrekken over specifieke thema’s         
die tijdens een vergadering aan bod komen. In uitzonderlijke         
omstandigheden kunnen personen die geen deel uitmaken van de fractie, op           
uitnodiging van de fractievoorzitter, als waarnemers deelnemen aan de         
vergaderingen. 

 
 
Het presidium van de fractie 
 
Artikel 9: Samenstelling van het presidium van de fractie 
 

1) Het presidium bestaat uit:  
(a) de voorzitter van de fractie; 
(b) de penningmeester van de fractie; alsmede 
(c) de chief whip (als niet-stemgerechtigd lid). 
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2) De fractievergadering kiest de voorzitter overeenkomstig artikel 20 van deze         
statuten. 

 
3) De ambtstermijn van het presidium van de fractie is gelijk aan de            

daadwerkelijke ambtstermijn van de voorzitter van het Europees Parlement.         
Indien deze termijn eindigt vóór het einde van de zittingsperiode, worden ten            
minste één maand voor het einde van de ambtstermijn van de voorzitter van             
het Europees Parlement nieuwe verkiezingen gehouden. 
 
 

Artikel 10: Taken van het presidium van de fractie 
 
Het presidium heeft de volgende taken: 
 

1) de dagelijkse werkzaamheden van de ID-Fractie; 
 

2) het bijeenroepen en voorzitten van vergaderingen van de fractie en het leiden            
van de fractie tijdens voltallige vergaderingen;  

 
3) alle aangelegenheden die betrekking hebben op de vertegenwoordiging van, en          

alle communicatie namens, de fractie in het Europees Parlement, en met           
andere fracties of organen in het Europees Parlement, met inbegrip van de            
vertegenwoordiging van de fractie in de organen van het Europees Parlement; 

 
4) de externe vertegenwoordiging en externe communicatie namens de fractie,         

met inbegrip van persberichten; 
 

5) het nemen van besluiten over de samenstelling van het secretariaat en de            
werkmethoden van het secretariaat, zoals voorgesteld door de        
secretaris-generaal; 

 
6) het informeren van de fractie over tijdens vergaderingen genomen strategische          

en politieke besluiten; 
 

7) het nemen van besluiten in dringende gevallen (een dergelijk besluit moet ter            
goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde instantie, namelijk het         
orgaan dat volgens deze statuten normaliter een dergelijk besluit zou nemen); 
 

8) het voorbereiden van besluiten van het bureau en van de fractie op het gebied              
van financiën; alsmede 
 

9) het voorbereiden van de beraadslagingen van het bureau over het financieel           
reglement van de fractie (herzieningen en wijzigingen). 

 
 
Het Bureau 

 
Artikel 11: Samenstelling van het bureau van de fractie 
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1) Het bureau van de fractie bestaat uit: 
 

(a) de leden van het presidium; 
(b) de ondervoorzitters; 
(c) de leiders van de nationale delegaties, of een ander lid dat aan het begin van de                

zittingsperiode door hen kan worden voorgedragen; 
(d) de tot de fractie behorende voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren van het           

Europees Parlement. 
 
2) Het bureau bestaat daarnaast uit de volgende niet-stemgerechtigde leden:  
 

(a) de voorzitter en de secretaris-generaal van de aan de ID-Fractie gelieerde           
Europese partij (indien van toepassing) en stichting (indien van toepassing),          
indien zij leden van het Europees Parlement zijn; 

(b) leden van de fractie op uitnodiging van de voorzitter. 
 
3) Het bureau van de fractie vergadert ten minste eenmaal per vergaderperiode in            

Straatsburg. 
 

4) Een buitengewone vergadering van het bureau kan worden samengeroepen indien          
ten minste een kwart van de leden van het bureau of een kwart van de in het                 
bureau van de fractie vertegenwoordigde nationale delegaties daarom verzoekt.         
De buitengewone vergadering moet binnen een week na het verzoek worden           
belegd. 

 
 
Artikel 12: Taken van het bureau van de fractie 

 
1) Het bureau van de fractie heeft de volgende taken: 
 

a) het voorbereiden van de strategische en politieke besluiten van de fractie; 
 

b) het voorbereiden en bespreken van de wetgevingswerkzaamheden, met        
inachtneming van de voor de fractie meest omstreden en/of prangende          
kwesties en de verschillende in de fractie vertegenwoordigde nationale         
perspectieven; 

 
c) het doen van voorstellen op verzoek van het presidium over herzieningen en            

wijzigingen van de statuten en het financieel reglement van de fractie; 
 

d) het goedkeuren van het ontwerp van jaarlijkse begroting en het financieel           
memorandum en het organisatieschema voor de samenstelling van het         
secretariaat; 

 
e) het goedkeuren van bijkomende gedetailleerde procedures voor de        

tenuitvoerlegging van de bepalingen uit de statuten van de fractie; 
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f) het benoemen van de secretaris-generaal en de plaatsvervangende        
secretarissen-generaal. 

 
 
De fractievergadering 
 
Artikel 13: Fractievergadering 
 

1) In elke week waarin het Parlement in een vergaderperiode bijeenkomt, en in            
elke fractieweek voorafgaand aan een plenaire vergaderweek, komen de         
fractieleden op uitnodiging van het presidium ten minste eenmaal bijeen. 

 
2) Het presidium belegt een buitengewone fractievergadering indien het bureau         

of ten minste een derde van de fractieleden die ten minste een derde van de               
nationale delegaties van de fractie vertegenwoordigen, hierom verzoeken. De         
oproep voor een buitengewone vergadering omvat details van het onderwerp          
dat aan de orde komt. Tijdens de bijzondere vergadering mogen geen andere            
onderwerpen worden besproken. 
 

3) Een quorum voor fractievergaderingen bestaat uit ten minste een kwart van de            
fractieleden die ten minste een kwart van de in de fractie aanwezige lidstaten             
vertegenwoordigen. 

 
4) Tenzij anders is bepaald, is voor besluiten een gewone meerderheid vereist.           

Besluiten zijn geldig ongeacht het aantal stemmers, op voorwaarde dat de           
voorzitter voorafgaand aan het begin van de stemming niet door een van de             
leden is gevraagd het quorum vast te stellen. Als het quorum niet wordt             
gehaald, is de stemming indicatief en geen officieel fractiestandpunt. 
 

5) Het presidium kan interne regels vaststellen voor de aanwezigheid van          
parlementaire medewerkers en stagiairs bij fractievergaderingen en       
studiedagen.  
 

6) De fractie kan permanente werkgroepen instellen en, indien nodig, tevens          
ad-hocwerkgroepen om de coördinatie van haar werkzaamheden in het         
Europees Parlement te ondersteunen. 
 
 

Artikel 14: Taken  
 
De fractievergadering heeft de volgende taken: 
 

1) het nemen van een besluit over de verzoeken om lidmaatschap van een of             
meerdere nieuwe fractieleden; 

 
2) het kiezen van de voorzitter, ondervoorzitters en penningmeester; 

 
3) het goedkeuren en wijzigen van de politieke verklaring van de fractie; 
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4) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en een beknopte staat van uitgaven            

van de fractie; 
 

5) het goedkeuren en wijzigen van de statuten en alle aanvullende interne           
reglementen van de fractie; 

 
6) het aanwijzen van fractieleden die zullen optreden als ambtsdrager van het           

Parlement, van zijn commissies, subcommissies, gemengde parlementaire       
commissies, vergaderingen en delegaties, en als leden en plaatsvervangende         
leden van zijn commissies, subcommissies, gemengde parlementaire       
commissies, vergaderingen en delegaties; 

 
7) het aan de hand van een motie van wantrouwen besluiten om de ambtstermijn             

van de voorzitter of van een of meerdere ondervoorzitters te beëindigen; 
 

8) het goedkeuren van de tekst van moties en/of amendementen die namens de            
fractie in de plenaire vergadering worden ingediend. 

 
 
Artikel 15: Voorzitter en ondervoorzitters 
 

1) De voorzitter leidt alle activiteiten van de fractie, vertegenwoordigt de          
fractie in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, en is           
bevoegd om namens de fractie juridische stappen te ondernemen. 
 

2) De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van persberichten         
namens de fractie en voor de communicatie met derden. Als de voorzitter            
niet in staat is deze taken te vervullen worden deze taken uitgevoerd door de              
ondervoorzitter met de grootste anciënniteit die op dat moment beschikbaar          
is.  

  
3) De fractievergadering kiest maximaal vier ondervoorzitters op aanbeveling        

van het bureau. 

 
 
Artikel 16: Chief whip 
 

1) Het bureau van de fractie benoemt een chief whip. Adjunct-whips kunnen           
worden benoemd in onderling overleg tussen de chief whip en de           
fractievoorzitter. 
 

2) De chief whip is verantwoordelijk voor de goede orde binnen de fractie, en,             
samen met de secretaris-generaal, voor de toewijzing van spreektijd. 

 
3) Indien een lid van een nationale delegatie wenst af te wijken van het             

standpunt van de fractie, dient zijn delegatieleider of een door hem           
aangewezen persoon de chief whip hiervan tijdig op de hoogte te stellen.  
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 HOOFDSTUK III — VERKIEZINGEN 
 
 
Artikel 17: Ambtstermijn 
 

1) De ambtstermijn van de voorzitter en de ondervoorzitters bedraagt twee jaar           
en zes maanden vanaf het begin en het midden van elke parlementaire            
zittingsperiode. Personen die een functie bekleden, komen in aanmerking         
voor herverkiezing. 
 

2) Bij het begin van een nieuwe parlementaire zittingsperiode vindt de          
verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitters plaats zodra dit          
redelijkerwijs mogelijk is nadat de nieuwe leden zijn verkozen. De          
tussentijdse verkiezingen worden ten minste één maand voor het einde van           
de ambtstermijn van de voorzitter van het Parlement gehouden. 

 
 
Artikel 18: Voordrachten 
 

1) Het bureau stelt een uiterste termijn vast voor voordrachten; deze mag niet            
korter zijn dan één week voor de verkiezing. 
 

2) Voor elke voordracht is de voorafgaande toestemming van de kandidaat          
vereist. Voordrachten worden schriftelijk meegedeeld aan de       
secretaris-generaal, die verantwoordelijk is voor de kennisgeving aan de         
leden van de fractie na het verstrijken van de uiterste termijn. Leden mogen             
niet meer dan één voordracht ondertekenen voor elke verkozen functie. Een           
voordracht moet vergezeld gaan van ten minste drie ondersteunende         
handtekeningen van leiders van nationale delegaties, alsook vijf        
ondersteunende handtekeningen van andere leden van de fractie. 
 

3) In het geval van een tussentijdse vrijgekomen post of een ontoereikend aantal            
voordrachten: 
 
(a) kan de periode van voordracht/kennisgeving op verzoek van het presidium          

van de fractie worden verkort; 
(b) kan de fractievergadering, op voorstel van het bureau, onmiddellijk         

maatregelen nemen om een vrijgekomen post tijdelijk op te vullen, in           
afwachting van een verkiezingsprocedure in overeenstemming met de        
gebruikelijke voordrachtprocedures. 

 
 
Artikel 19: Stemprocedure 
 
 

1) Elke vrijgekomen post binnen de fractie wordt opgevuld via een          
afzonderlijke geheime stemming, die in chronologische volgorde voor de         
volgende functies gehouden wordt: 
(a) de voorzitter; 
(b) de ondervoorzitters; en 
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(c) de penningmeester. 
De verkiezing wordt geleid door de chief whip en gecontroleerd door twee            
waarnemers die door de fractieleden worden aangewezen. Indien de chief whip           
een van de kandidaten is, wijst de fractie een ander lid aan om de verkiezingen               
te leiden. 

 
2) Leden nemen persoonlijk deel aan verkiezingen. Stemmen bij volmacht of          

per brief is onder geen beding toegestaan. 
 

3) Komt het aantal kandidaten overeen met het aantal te vervullen zetels, dan            
vindt verkiezing bij acclamatie plaats.  

 
 
Artikel 20: Verkiezing van de voorzitter 
 
De verkiezing van de voorzitter verloopt onder toezicht van het oudste fractielid, die             
de vergadering leidt tot er een voorzitter verkozen is. Onder voorzitterschap van het             
oudste lid vinden uitsluitend beraadslagingen plaats die betrekking hebben op de           
verkiezing van de voorzitter. 
 
 
Artikel 21: Verkiezing van de ondervoorzitters 
 

Er wordt een afzonderlijke stemming gehouden voor de verkiezing van elke           
ondervoorzitter. Elk lid van de fractie heeft één stem in elke stemming.  
 
 
Artikel 22: Verkiezing van de penningmeester 
 

De procedure voor de verkiezing van de penningmeester is gelijk aan die voor de              
verkiezing van de ondervoorzitters. 
 
 
Artikel 23: Voordracht van kandidaten van de fractie voor parlementaire ambten 
 

Elk lid dat zich kandidaat wenst te stellen voor het ambt van voorzitter,             
ondervoorzitter of quaestor van het Europees Parlement, mag dit op aanbeveling van            
het bureau doen, op voorwaarde dat de fractievergadering toestemming geeft.          
Voordrachten gebeuren in overeenstemming met de in deze statuten bepaalde          
procedures. 
 

Artikel 24: Moties van wantrouwen 
 
Er kan een motie van wantrouwen ter beëindiging van de ambtstermijn van de             
voorzitter of een of meerdere ondervoorzitters worden ingediend door een derde van            
de leden van de fractie, onder wie leden uit ten minste een derde van de nationale                
delegaties van de fractie. De motie wordt op de agenda van de volgende vergadering              
van de fractie geplaatst, met dien verstande dat de motie ten minste zeven dagen van               
tevoren moet zijn aangekondigd. Voor aanneming van de motie volstaat een           
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eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemming is          
geheim. Als de motie wordt goedgekeurd, ontstaat er een tussentijdse vacature en zijn             
de bepalingen uit artikel 18, lid 3, van deze statuten van toepassing. Als de motie             
wordt verworpen, kan er gedurende zes maanden geen andere motie van wantrouwen            
tegen deze persoon worden ingediend op dezelfde gronden. 
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 HOOFDSTUK IV — INTERNE ORGANISATIE EN PROCEDURES 
 
 
 

Artikel 25: Besluitvorming 
 

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, is voor de besluiten van de verschillende              
organen van de fractie een gewone meerderheid van de stemmen vereist.  
 
 
Artikel 26: Coördinatoren en commissiewerkgroepen  

 
1) De fractieleden die deel uitmaken van eenzelfde parlementaire commissie         

vormen een commissiewerkgroep. De coördinator daarvan wordt uit die leden          
gekozen. De werkgroep kan een plaatsvervangend coördinator kiezen. 

 
2) De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de         

werkzaamheden van de fractieleden in de betreffende commissie. 
 

3) De taken en procedures van de commissiewerkgroepen worden vastgelegd in          
interne voorschriften. 

 
 
Artikel 27: Werkgroepen  
 

1) Commissiewerkgroepen kunnen samengevoegd worden om werkgroepen te       
vormen. Alle leden van relevante commissiewerkgroepen zijn ook lid van de           
overkoepelende werkgroep. Elk lid van de fractie kan deelnemen aan          
vergaderingen van werkgroepen en heeft een adviserende stem. 

 
2) De taken en procedures van de werkgroepen worden vastgelegd in interne           

voorschriften. 
 

3) De werkgroepen worden voorgezeten door een van de coördinatoren van wie           
de commissies deel uitmaken van de werkgroep.  
 

4) De werkgroep kan de chief whip en de secretaris-generaal voorstellen welke           
leden namens de fractie in de plenaire vergadering het woord mogen voeren. 

 
5) De agenda’s van alle vergaderingen van werkgroepen worden aan alle          

fractieleden ter beschikking gesteld. Voor elke vergadering worden notulen         
opgesteld, die aan de leden van het presidium ter beschikking worden gesteld. 

 
 
Artikel 28: Parlementaire initiatieven 

 
De leden stellen het presidium en de bevoegde coördinator op voorhand in kennis van              
wetgevingsinitiatieven overeenkomstig artikel 5 van het Statuut van de leden. 
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Artikel 29: Kiesdiscipline en gewetensvrijheid bij stemmingen in de plenaire 
vergadering en in de commissies 

 
1) Bij stemmingen eerbiedigen de leden de politieke verklaring van de          

ID-Fractie, alsook de aanwijzingen van de chief whip in de zin van artikel 16             
van deze statuten. 
 

2) De leden hebben het recht om bij stemmingen hun geweten, nationale           
partijprogramma en politieke overtuigingen te volgen, in overeenstemming        
met deze statuten. 

 
3) De chief whip zorgt bij stemmingen voor een zo groot mogelijke politieke            

samenhang tussen de nationale delegaties. 
 

4) De leden verwittigen de chief whip per e-mail als zij niet kunnen deelnemen             
aan een stemming in de plenaire vergadering. 

 
5) De leden verwittigen de bevoegde coördinator per e-mail als zij niet kunnen            

deelnemen aan een stemming in een commissie, en zorgen dat er een            
plaatsvervangend lid aanwezig is. 
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 HOOFDSTUK V — FRACTIESECRETARIAAT 
 
 
 

Artikel 30: Fractiemedewerkers 
 

De medewerkers van het fractiesecretariaat vervullen een supranationale functie. Voor          
hen geldt de Verordening tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren en de              
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese            
Economische Gemeenschappen. 
 
 
Artikel 31: Taken van het fractiesecretariaat 

 
1) De fractie wordt bijgestaan door een secretariaat.  

 
2) Het secretariaat wordt geacht te bestaan uit alle medewerkers van de fractie.            

De fractiemedewerkers oefenen alle aan hen toevertrouwde taken nauwgezet         
en naar beste vermogen uit. Zij dienen uitsluitend de belangen van de fractie,             
en vragen noch aanvaarden bij de uitvoering van deze taken instructies van            
personen of instanties buiten de fractie. 

 
 
Artikel 32: Secretaris-generaal en plaatsvervangende secretarissen-generaal van de       
fractie 

 
1) Het bureau benoemt de secretaris-generaal en de plaatsvervangende        

secretarissen-generaal. De fractieleden ratificeren deze besluiten tijdens een        
fractievergadering. 

 
2) De secretaris-generaal en de plaatsvervangende secretarissen-generaal staan       

aan het hoofd van en coördineren het secretariaat. Zij bereiden ook de            
beraadslagingen van het bureau en het presidium in verband met het           
secretariaat zelf voor. 
 

3) Aan het begin van de zittingsperiode komen de secretaris-generaal en de           
plaatsvervangende secretarissen-generaal tot een akkoord over de       
taakverdeling, die in een organigram wordt vastgelegd en die vervolgens door           
het bureau van de fractie wordt goedgekeurd en tijdens de daaropvolgende           
fractievergadering wordt bekendgemaakt. 
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 HOOFDSTUK VI — BEGROTING 
 
 
 

Artikel 33: Fractiebegroting en financieel memorandum 
 

1) De jaarlijkse ontwerpbegroting en het financieel memorandum worden zo kort          
mogelijk voor het einde van elk kalenderjaar aan de fractie voorgesteld. 
 

2) De voorzitter en de penningmeester hebben te allen tijde volledige toegang tot            
alle documenten die betrekking hebben op de financiën van de fractie. Met            
uitzondering van die middelen die gereserveerd zijn voor nationale delegaties          
hebben delegatieleiders te allen tijde volledige toegang tot alle documenten die           
betrekking hebben op de overige financiële zaken van de fractie. 

 
Artikel 34: Financieel reglement van de fractie 

 
Financiële procedures dienen te voldoen aan het financieel reglement van de           
fractie en aan de regels en vastgestelde beste praktijken van het Parlement.            
Verslaglegging vindt plaats overeenkomstig de algemeen aanvaarde       
boekhoudbeginselen en volgens de beginselen van degelijk financieel beheer en          
voorafgaande goedkeuring. 
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 HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN 
 
 
 

Artikel 35: Zetel van de fractie 
 
De officiële zetel van de fractie is: Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel. 
 
 
Artikel 36: Officiële talen van de fractie 
 
Elke officiële taal van een nationale delegatie is ook een officiële taal van de fractie.               
Een nationale delegatie kan te allen tijde beslissen haar officiële taal niet te gebruiken. 
 
 
Artikel 37: Authentieke versie van deze statuten 
 
De Engelse taalversie van deze statuten is de originele. De statuten kunnen in andere              
talen worden vertaald, op voorwaarde dat de Engelse tekst steeds prevaleert. 
 
 
Artikel 38: Wijziging van de statuten 
 
Elke delegatie van de fractie kan voorstellen tot wijziging van deze statuten indienen             
bij het bureau. Het bureau kan deze wijzigingen voorstellen aan de fractievergadering            
volgens de procedure van artikel 12 van deze statuten. Een wijziging wordt geacht te             
zijn aangenomen als zij door een tweederdemeerderheid wordt goedgekeurd. Het          
besluit tot wijziging is geldig als ten minste de helft van de fractieleden en van de                
nationale delegaties aan de stemming heeft deelgenomen. 
 
 
Artikel 39: Inwerkingtreding 
 
Deze versie van de statuten treedt in werking op 2 juli 2019. 
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