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Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – Κεφάλαιο 2 – Άρθρο 53 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 53α 

 Τροπολογίες για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου 

 Η αρμόδια για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου επιτροπή έχει τη 

μόνιμη ιδιότητα της επιτροπής που έχει 

κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. 

 H γνωμοδότηση αποτελείται από 

τροπολογίες στο κείμενο της αρμόδιας 

επιτροπής, συνοδευόμενες όπου 

χρειάζεται από σύντομές αιτιολογήσεις. 

Οι αιτιολογήσεις αποτελούν ευθύνη του 

συντάκτη τους και δεν τίθενται σε 

ψηφοφορία. 

 H αρμόδια επιτροπή θέτει τις 

τροπολογίες αυτές σε ψηφοφορία. 

 Εφαρμόζονται το άρθρο 53 παράγραφοι 

3, 5 και 6 και το άρθρο 205 παράγραφοι 2 

και 4. 
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Max Andersson 
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Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος VII – Κεφάλαιο 5 – Άρθρο 168 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 168α 

 Ελάχιστα όρια 

 1.  Για τους σκοπούς του παρόντος 

Kανονισμού, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 α)  το «χαμηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα εικοστό των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα· 

 β)  το «μέσο ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα δέκατο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα· 

 γ)  το «υψηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, αποτελούμενο από μία ή 

περισσότερες πολιτικές ομάδες ή από 

μεμονωμένους βουλευτές ή από 

συνδυασμό των δύο. 

 2.  Όταν απαιτείται η υπογραφή του 

βουλευτή προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο 

ελάχιστο όριο, αυτή μπορεί να είναι είτε 

χειρόγραφη είτε ηλεκτρονική, μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής του 

Κοινοβουλίου. Εντός της οικείας 
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προθεσμίας ο βουλευτής μπορεί να 

αποσύρει την υπογραφή του, στη συνέχεια 

όμως δεν μπορεί να υπογράψει εκ νέου. 

 3.  Όταν είναι απαραίτητη η στήριξη 

πολιτικής ομάδας προκειμένου να 

τηρηθεί το ελάχιστο όριο, η ομάδα 

ενεργεί μέσω του προέδρου της ή μέσω 

δεόντως ορισθέντος προς το σκοπό αυτό 

προσώπου. 

 4.  Κατά την εφαρμογή του μέσου και 

υψηλού ελάχιστου ορίου, η στήριξη 

πολιτικής ομάδας προσμετράται ως εξής: 

 – όταν γίνεται επίκληση σε άρθρο που 

προβλέπει τέτοιο ελάχιστο όριο κατά τη 

διάρκεια συνεδρίασης ή συνάντησης: 

προσμετρώνται όλοι οι βουλευτές που 

ανήκουν στην ομάδα που προσφέρει τη 

στήριξή της και είναι παρόντες στο χώρο· 

 – στις άλλες περιπτώσεις: προσμετρώνται 

όλοι οι βουλευτές που ανήκουν στην 

ομάδα που προσφέρει τη στήριξή της. 

Or. en 
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Παράρτημα I – Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Δήλωση των εισηγητών και των 

προέδρων επιτροπών 

 1.  Οι εισηγητές και οι πρόεδροι 

επιτροπών κατά την ανάληψη 

καθηκόντων υπογράφουν δήλωση 

ανεξαρτησίας. 

 2.  Για κάθε έκθεση, ο εισηγητής και 

ο πρόεδρος της επιτροπής καταγράφουν 

σε κατάλογο που επισυνάπτεται στην 

έκθεση κάθε συνεδρίαση που είχαν με 

εκπροσώπους εξωτερικών συμφερόντων 

σχετικά με το θέμα της έκθεσης. 

Or. en 

 

 

 


