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A la page 42 du rapport : 

− dans les votes de l'article 9, il y a lieu de remplacer les 
deux alinéas du texte néerlandais par les deux alinéas 
suivants : 

"Amendement  nr.  23  wordt  aangenomen  met  10 
stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 9, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met 
10 stemmen bij 1 onthouding.".

A la page 46 du rapport : 

− dans les votes de l'article 25, il y a lieu de remplacer le 
deuxième  alinéa  du  texte  néerlandais  par  le  texte 
suivant : 

"Artikel 25, aldus geamendeerd en technisch verbeterd, 
wordt  aangenomen  bij  eenparigheid  van  de  11 
aanwezige leden." ;

− dans les votes de l'article 27, il y a lieu de remplacer le 
deuxième  alinéa  du  texte  néerlandais  par  le  texte 
suivant : 

"Artikel  27,  aldus  geamendeerd,  wordt  aangenomen 
met 9 stemmen tegen 1 bij 1 onthouding.".

Les Rapporteurs, Le Président,

Vincent VANHALEWYN, Hervé DOYEN
Brigitte DE PAUW

Op bladzijde 42 van het verslag : 

− in de stemmingen over artikel 9 dienen de twee leden te 
worden vervangen door de twee volgende leden :

"Amendement  nr.  23  wordt  aangenomen  met  10 
stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 9, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met 
10 stemmen bij 1 onthouding.".

Op bladzijde 46 van het verslag : 

− in de stemmingen over artikel 25 dient het tweede lid te 
worden vervangen door de volgende tekst : 

"Artikel 25, aldus geamendeerd en technisch verbeterd, 
wordt  aangenomen  bij  eenparigheid  van  de  11 
aanwezige leden." ;

− in de stemmingen over artikel 27 dient het tweede lid te 
worden vervangen door de volgende tekst : 

"Artikel  27,  aldus  geamendeerd,  wordt  aangenomen 
met 9 stemmen tegen 1 bij 1 onthouding.".

De Rapporteurs, De Voorzitter,

Vincent VANHALEWYN, Hervé DOYEN
Brigitte DE PAUW


