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7.12.2016 A8-0344/292 

Poprawka  292 

Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 2 – artykuł 53 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 53a 

 Poprawki uwzględniające aspekt płci 

 Komisja właściwa ds. uwzględniania 

aspektu płci ma stały status komisji 

proszonej o wydanie opinii w sprawie 

uwzględniania aspektu płci. 

 Opinia składa się z poprawek do tekstu 

komisji przedmiotowo właściwej, którym w 

stosownych przypadkach towarzyszą 

zwięzłe uzasadnienia. Uzasadnienia te 

leżą w gestii ich autorów i nie są 

poddawane pod głosowanie. 

  Komisja przedmiotowo właściwa głosuje 

nad tymi poprawkami. 

 Zastosowanie mają art. 53 ust. 3, 5 i 6 

oraz art. 205 ust. 2 i 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Poprawka  293 

Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł VII – rozdział 5 – artykuł 168 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 168a 

 Próg 

 1.  Do celów niniejszego Regulaminu 

i o ile nie postanowiono inaczej, stosuje 

się następujące definicje: 

 a)  „małe kworum” oznacza jedną 

dwudziestą posłów do Parlamentu lub 

grupy politycznej; 

 b)  „średnie kworum” oznacza jedną 

dziesiątą posłów do Parlamentu lub grupy 

politycznej; 

 c)  „duże kworum” oznacza jedną 

piątą posłów do Parlamentu, tworzoną 

przez jedną lub kilka grup politycznych 

bądź przez poszczególnych posłów lub 

przez kombinację obu tych opcji. 

 2.  Jeżeli w celu ustalenia, czy 

osiągnięte zostało odpowiednie kworum, 

wymagany jest podpis posła, podpis ten 

może zostać złożony odręcznie lub w 

formie elektronicznej z użyciem systemu 

podpisu elektronicznego Parlamentu. 

Poseł może w stosownym terminie 

wycofać się ze złożonego podpisu, nie 

może go jednak później złożyć ponownie. 

 3.  Jeżeli do osiągnięcia kworum 

niezbędne jest poparcie grupy politycznej, 

grupa ta działa za pośrednictwem swojego 
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przewodniczącego lub za pośrednictwem 

osoby specjalnie wyznaczonej przez niego 

w tym celu. 

 4.  Poparcie grupy politycznej w celu 

zastosowania średniego i dużego kworum 

liczone jest następująco: 

 – w przypadku zastosowania w trakcie 

posiedzenia artykułu przewidującego takie 

kworum: wszyscy posłowie należący do 

grupy wyrażającej poparcie, fizycznie 

obecni na sali; 

 – w innych przypadkach: wszyscy 

posłowie należący do grupy wyrażającej 

poparcie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Poprawka  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 4 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Oświadczenie sprawozdawców i 

przewodniczących komisji 

 1.  Sprawozdawcy i przewodniczący 

komisji, obejmując swoje określone 

funkcje, podpisują oświadczenie o 

niezależności. 

 2.  W odniesieniu do danego 

sprawozdania sprawozdawca i 

przewodniczący komisji podają w 

załączniku do sprawozdania wykaz 

spotkań, które odbyli z grupami interesów 

zewnętrznych w sprawie przedmiotu 

sprawozdania. 

Or. en 

 

 

 


