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7.12.2016 A8-0344/292 

Pozměňovací návrh  292 

Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Název II – kapitola 2 – článek 53 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 53a 

     

Pozměňovací návrhy týkající se 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů  

 Výbor odpovědný za zohledňování 

genderových aspektů má status výboru, od 

něhož se žádá stanovisko v souvislosti se 

zohledněním genderových aspektů. 

 Toto stanovisko obsahuje návrhy na 

změnu textu příslušného výboru, k nimž 

jsou případně připojena stručná 

odůvodnění. Za tato odůvodnění je 

odpovědný jejich autor a nehlasuje se 

o nich. 

 Příslušný výbor o těchto pozměňovacích 

návrzích hlasuje. 

 Použijí se čl. 53 odst. 3, 5 a 6 a čl. 205 

odst. 2 a 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Pozměňovací návrh  293 

Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Název VII – kapitola 5 – čl. 168 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 168a 

 Prahové hodnoty 

 1.  Pokud není uvedeno jinak, použijí 

se pro účely tohoto jednacího řádu tyto 

definice: 

 a)  „nízkou prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna dvacetina všech poslanců 

Parlamentu nebo členů politické skupiny; 

 b)  „střední prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna desetina všech poslanců 

Parlamentu nebo členů politické skupiny; 

 c)  „vysokou prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna pětina všech poslanců 

Parlamentu, kterou tvoří jedna či více 

politických skupin nebo jednotliví 

poslanci nebo jejich kombinace. 

 2. Pokud je pro účely zjištění toho, 

zda bylo dosaženo potřebné prahové 

hodnoty, zapotřebí podpis poslance, může 

mít tento podpis formu buď 

vlastnoručního podpisu, nebo 

elektronického podpisu vytvořeného 

v parlamentním systému elektronického 

podpisu. V příslušných lhůtách může 

poslanec vzít svůj podpis zpět, ale posléze 

jej nesmí znovu připojit. 

 3. Pokud je pro dosažení určité 

prahové hodnoty nezbytná podpora 
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politické skupiny, jedná skupina 

prostřednictvím svého předsedy nebo 

prostřednictvím osoby, kterou předseda 

tímto jednáním pověřil. 

 4. Podpora politické skupiny se při 

uplatnění střední a vyšší prahové hodnoty 

počítá takto: 

 – pokud je v průběhu denního 

zasedání nebo schůze uplatněn článek, 

který takovou prahovou hodnotu stanoví: 

všichni poslanci, kteří jsou členy skupiny 

podporující návrh a kteří jsou fyzicky 

přítomni; 

 – ve všech ostatních případech: 

všichni poslanci, kteří jsou členy skupiny 

podporující návrh. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Pozměňovací návrh  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Příloha I – čl. 4 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

Prohlášení zpravodajů a předsedů výborů 

1.  Zpravodajové a předsedové výborů 

podepíší při převzetí funkce prohlášení 

o nezávislosti. 

2.  V příloze k dané zprávě zpravodaj 

a předseda výboru uvedou seznam všech 

schůzek se zástupci externích zájmových 

skupin týkajících se předmětu dané 

zprávy, jichž se zúčastnili. 

 

Or. en 

 

 

 


