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7.12.2016 A8-0344/292 

Amendamentul  292 

Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Titlul II – Capitolul 2 – Articolul 53 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 53a 

 Amendamentele pentru integrarea 

dimensiunii de gen 

 Comisia competentă pentru integrarea 

dimensiunii de gen are statutul permanent 

de comisie căreia i se solicită prezentarea 

un aviz cu privire la integrarea 

dimensiunii de gen. 

 Avizul constă în amendamente la textul 

comisiei competente, însoțite, dacă este 

cazul, de justificări succinte. Aceste 

justificări țin de responsabilitatea 

autorului lor și nu se supun la vot. 

 Comisia competentă supune la vot 

respectivele amendamente. 

 Se aplică articolul 53 alineatele (3), (5) și 

(6) și articolul 205 alineatele (2) și (4). 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Amendamentul  293 

Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Titlul VII – Capitolul 5 – Articolul 168 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 168a 

 Praguri 

 1.  În sensul prezentului regulament, 

cu excepția cazului în care se specifică 

altfel, se aplică următoarele definiții: 

 (a)  „prag redus” înseamnă a 

douăzecea parte din totalul deputaților 

care compun Parlamentul sau un grup 

politic; 

 (b)  „prag mediu” înseamnă o zecime 

dintre deputații care compun Parlamentul 

sau un grup politic; 

 (c)  „prag ridicat” înseamnă o cincime 

dintre deputații care compun 

Parlamentul, formată dintr-un grup 

politic sau din mai multe grupuri politice 

sau din deputați individuali sau o 

combinație a acestora. 

 2.  În cazul în care, pentru a 

determina dacă s-a atins pragul aplicabil, 

este necesară semnătura unui deputat, 

această semnătură poate fi dată fie 

olograf, fie electronic, prin sistemul de 

semnături electronice al Parlamentului. 

În termenele aplicabile, un deputat își 

poate retrage semnătura, dar nu și-o 

poate reînnoi ulterior. 
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 3.  În cazul în care este necesar 

sprijinul unui grup politic pentru a atinge 

un prag, grupul acționează prin 

intermediul președintelui său sau al unei 

persoane desemnate în mod 

corespunzător de către președinte în acest 

scop. 

 4.  Pentru aplicarea pragului mediu și 

al pragului ridicat, sprijinul unui grup 

politic este calculat după cum urmează: 

 – în cazul în care un articol care prevede 

un asemenea prag este invocat în cadrul 

unei ședințe sau al unei reuniuni: toți 

deputații care sunt prezenți fizic și care 

aparțin grupului care își acordă sprijinul; 

 – în alte cazuri: toți deputații care aparțin 

grupului care își acordă sprijinul. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Amendamentul  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Anexa I – Articolul 4 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Declarația raportorilor și a președinților 

de comisie 

 1.  Raportorii și președinții de comisie 

semnează o declarație de independență la 

preluarea funcției lor speciale. 

 2.  În cazul rapoartelor, raportorul și 

președintele de comisie enumeră, într-o 

anexă la rapoarte, toate reuniunile pe 

care le-au avut cu grupurile de interese 

externe legate de subiectul rapoartelor. 

Or. en 

 

 

 


