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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 2002-2003
8 januari 2003

VOORSTEL VAN DECREET
– van mevrouw Trees Merckx-Van Goey en de heren Francis Vermeiren, Eric Van Rompuy,
Ludo Sannen, Bruno Tobback en Etienne Van Vaerenbergh –
houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een
Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en van
het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

AMENDEMENT

Zie :
1487 (2002-2003)
– Nr. 1 : Voorstel van decreet
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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door mevrouw Trees MerckxVan Goey en de heren André Denys,
Norbert De Batselier, Dirk Holemans
en Herman Lauwers

Artikel 2bis (nieuw)
Een nieuw artikel 2bis invoegen, dat luidt als volgt :

“Artikel 2bis
In artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet
wordt de eerste zin vervangen door wat volgt :
“Het verslag wordt door de bevoegde commissies
van het Vlaams Parlement besproken, nadat de plenaire vergadering er kennis van genomen heeft. Na
de bespreking door de bevoegde commissies kan de
plenaire vergadering het verslag bespreken.”.”.
VERANTWOORDING
Bij de laatste grote wijziging van het reglement van het
Vlaams Parlement werd in artikel 87 opgenomen dat de
jaarverslagen van de drie aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (Vlaamse Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en VIWTA) moeten worden behandeld
door de bevoegde commissies, telkens na kennisname
ervan door de plenaire vergadering.
Bij de bespreking van die reglementswijziging werd vastgesteld dat deze nieuwe bepaling niet in overeenstemming is
met het decreet op het Kinderrechtencommissariaat, dat
bepaalt dat de bespreking van het jaarverslag in de plenaire
vergadering moet plaatsvinden. Daarom werd afgesproken
om het genoemde decreet aan te passen aan de nieuwe reglementsbepaling.
De voorgestelde aanpassing voorziet uitdrukkelijk dat na
de bespreking in de bevoegde commissies, de plenaire vergadering een debat kan wijden aan het jaarverslag van het
Kinderrechtencommissariaat.

