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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/292 

Módosítás  292 

Max Andersson 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

II cím – 2 fejezet – 53 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 53a. cikk 

 A nemek közötti egyenlőség 

érvényesítéséről szóló módosítások 

 A nemek közötti egyenlőség 

érvényesítéséért felelős bizottság a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítése 

tekintetében véleménynyilvánításra felkért 

állandó bizottság. 

 A vélemény tartalmazza az illetékes 

bizottság szövegéhez tartozó 

módosításokat, amelyekhez adott esetben 

rövid indokolás tartozik. Az 

indokolásokról, amelyek elkészítése a 

szerző feladata, nem szavaznak. 

 A módosításokról az illetékes bizottság 

szavaz. 

 Az 53. cikk (3), (5) és (6) bekezdése és a 

205. cikk (2) és (4) bekezdése 

alkalmazandó. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0344/293 

Módosítás  293 

Max Andersson 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

VII cím – 5 fejezet – 168 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 168a. cikk 

 Küszöbértékek 

 (1) E szabályzat alkalmazásában, 

eltérő rendelkezés hiányában a következő 

meghatározásokat kell alkalmazni: 

 a)  „alacsony érvényességi 

küszöbérték”: az összes Parlamenti 

képviselő egyhuszada vagy egy 

képviselőcsoport; 

 b)  „közepes érvényességi 

küszöbérték”: az összes Parlamenti 

képviselő egytizede vagy egy 

képviselőcsoport; 

 c)  „magas érvényességi 

küszöbérték”: az összes parlamenti 

képviselő egyötöde, amely egy vagy több 

képviselőcsoportból vagy egyéni 

képviselőkből, vagy e két csoportból 

vegyesen tevődik össze. 

 (2) Amennyiben annak eldöntéséhez, 

hogy elérésre került-e a küszöbérték, egy 

képviselő aláírása szükséges, ez kézzel írt 

vagy – az elektronikus aláírások 

parlamenti rendszere révén – elektronikus 

formában is benyújtható. A megszabott 

időkereten belül egy képviselő 

visszavonhatja aláírását, ám ezt követően 

nem nyújthatja be újra. 
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 (3) Amennyiben egy képviselőcsoport 

támogatása szükséges a küszöbérték 

eléréséhez, a képviselőcsoport nevében 

elnöke vagy az elnök által felhatalmazott 

személy jár el az ügyben. 

 (4) Valamely képviselőcsoport 

támogatása a következőképp számítandó a 

közepes és a magas küszöbérték 

alkalmazása esetén: 

 – amennyiben egy ülés során e két típusú 

küszöbre vonatkozó cikket alkalmaznak: 

minden képviselő, aki a támogató 

képviselőcsoporthoz tartozik és fizikailag 

jelen van; 

 – egyéb esetekben: a támogató 

képviselőcsoporthoz tartozó minden 

képviselő. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0344/294 

Módosítás  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

I melléklet – 4 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 Az előadók és a bizottsági elnökök 

nyilatkozatai 

 (1) Különleges feladatkörük 

ellátásának megkezdésekor az előadók és 

a bizottsági elnökök függetlenségi 

nyilatkozatot írnak alá. 

 (2) Egy adott jelentéssel kapcsolatosan 

az előadó és a bizottsági elnök a jelentés 

mellékletében felsorol minden olyan ülést, 

amelyen a jelentés tárgyához kapcsolódó 

külső érdekelt felekkel részt vett. 

Or. en 

 

 

 


