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PROPOSITION DE MODIFICATION
DU REGLEMENT

(déposée par Mme Dominique DUFOURNY (F))

Développements

Il convient de préciser expressément dans le Règlement
que lorsqu'un membre du Conseil nommé en qualité de
ministre démissionne en cette qualité, il reprend automati-
quement l'exercice de son mandat parlementaire et son sup-
pléant temporaire reprend alors son rang dans l'ordre des
suppléants.

Dominique DUFOURNY (F)

VOORSTEL TOT WIJZIGING
VAN HET REGLEMENT

(ingediend door mevrouw Dominique DUFOURNY (F))

Toelichting

Er dient in het Reglement uitdrukkelijk te worden gepre-
ciseerd dat een lid van de Raad dat benoemd is als minis-
ter en dat als dusdanig ontslag neemt, automatisch opnieuw
als parlementslid zetelt en dat zijn tijdelijke opvolger weer
zijn plaats inneemt in de rangorde van de opvolgers.
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PROPOSITION DE MODIFICATION
DU REGLEMENT

Article unique

Il est inséré, sous un chapitre IVbis (nouveau), un arti-
cle 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Chapitre IVbis : Du remplacement des membres qui
cessent de siéger par suite de leur nomination ou de leur
élection en qualité de membre d'un gouvernement ou de
secrétaire d'Etat.

Article 9bis

1. Le membre du Conseil qui a été nommé ou élu en qualité
de membre d'un gouvernement ou de secrétaire d'Etat
cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat
lorsque ses fonctions de membre de gouvernement ou
de secrétaire d'Etat prennent fin. Il est remplacé par le
premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle
il a été élu.

2. En cas de démission en cours de législature d'un mem-
bre d'un gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat, le mem-
bre du Conseil qui l'a remplacé réintègre sa place de pre-
mier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a
été élu (1).

3. Le membre qui remplace ou a remplacé un membre d'un
gouvernement ou un secrétaire d'Etat conserve le rang
qu'il avait en tant que suppléant pour le cas où un man-
dat deviendrait vacant. ».

Dominique DUFOURNY (F)

VOORSTEL TOT WIJZIGING
VAN HET REGLEMENT

Enig artikel

Onder een nieuw hoofdstuk IVbis, wordt een nieuw arti-
kel 9bis ingevoegd, luidend :

« Hoofdstuk IVbis : De vervanging van de leden die
ingevolge hun benoeming of verkiezing tot lid van een
regering of tot staatssecretaris ophouden zitting te hebben.

Artikel 9bis

1. Het lid van de Raad dat tot lid van een regering of tot
staatssecretaris benoemd of gekozen is, houdt onmid-
dellijk op zitting te hebben en neemt zijn mandaat op-
nieuw op wanneer een einde komt aan zijn functie van
lid van de regering of staatssecretaris. Hij wordt ver-
vangen door de eerste in aanmerking komende opvolger
van de lijst waarop hij gekozen is.

2. Wanneer een lid van een regering of een staatssecreta-
ris tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, neemt het
lid van de Raad dat hem heeft vervangen zijn plaats van
eerste in aanmerking komende opvolger van de lijst
waarop hij gekozen is weer in (1).

3. Het lid dat een lid van de regering of een staatssecreta-
ris vervangt of heeft vervangen, behoudt de rang die hij
als opvolger had voor het geval dat er een mandaat zou
openvallen. ».
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(1) Article 10bis, § 3, 2ième alinéa de la loi du 12 janvier 1989.(1) Artikel 10bis, § 3, tweede lid van de wet van 12 januari 1989.


