
 

AM\1112157SK.docx  PE596.594v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2016 A8-0344/292 

Pozmeňujúci návrh  292 

Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Hlava II – kapitola 2 – článok 53 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 53a  

 Pozmeňujúce návrhy týkajúce sa 

uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 

 Gestorský výbor pre uplatňovanie 

hľadiska rodovej rovnosti má stály štatút 

ako výbor požiadaný o stanovisko 

k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti. 

 Stanovisko obsahuje pozmeňujúce návrhy 

k textu gestorského výboru a v prípade 

potreby stručné odôvodnenie. Za tieto 

odôvodnenia je zodpovedný ich autor 

a nehlasuje sa o nich. 

 Gestorský výbor o pozmeňujúcich 

návrhoch hlasuje. 

 Použije sa článok 53 ods. 3, 5 a 6 a článok 

205 ods. 2 a 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Pozmeňujúci návrh  293 

Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Hlava VII – kapitola 5 – článok 168 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 168a 

 Prahy 

 1.  Na účely tohto rokovacieho 

poriadku, a pokiaľ sa neuvádza inak, sa 

uplatňuje toto vymedzenie pojmov: 

 a)  „nízky prah“ znamená jednu 

dvadsatinu všetkých poslancov 

Parlamentu alebo politickú skupinu; 

 b)  „stredný prah“ znamená jednu 

desatinu všetkých poslancov Parlamentu 

alebo politickú skupinu; 

 c)  „vysoký prah“ znamená jednu 

pätinu všetkých poslancov Parlamentu, 

zloženú z jednej alebo viacerých 

politických skupín alebo jednotlivých 

poslancov, alebo kombináciu obidvoch. 

 2.  Ak sa na stanovenie toho, či bol 

dosiahnutý príslušný prah, vyžaduje 

podpis poslanca, tento podpis môže byť 

písomný alebo elektronický, vytvorený 

prostredníctvom systému elektronického 

podpisu Parlamentu. V rámci príslušnej 

lehoty môže poslanec svoj podpis 

stiahnuť, ale nemôže ho následne 

obnoviť. 

 3.  Ak je na dosiahnutie prahu 

potrebná podpora politickej skupiny, 

skupina koná prostredníctvom svojho 
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predsedu alebo osoby, ktorú predseda 

touto úlohou riadne poverí. 

 4.  Pokiaľ ide o uplatňovanie 

stredných a vysokých prahov, podpora 

politickej skupiny sa počíta takto: 

 – ak sa článok stanovujúci takýto prah 

uplatňuje počas rokovania alebo schôdze: 

všetci poslanci, ktorí sú členmi 

podporujúcej skupiny a sú fyzicky 

prítomní; 

 – v ostatných prípadoch: všetci poslanci, 

ktorí sú členmi podporujúcej skupiny. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Pozmeňujúci návrh  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha I – článok 4 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Vyhlásenia spravodajcov a predsedov 

výborov 

 1.  Spravodajcovia a predsedovia 

výborov podpisujú pri prevzatí svojej 

funkcie vyhlásenie o nezávislosti. 

 2.  V súvislosti s danou správou 

spravodajca a predseda výboru v prílohe 

k správe uvedú akékoľvek stretnutia 

s vonkajšími záujmovými skupinami, na 

ktorých sa v súvislosti s predmetom správy 

zúčastnili. 

Or. en 

 

 

 


