
 

AM\1112118ET.docx  PE596.594v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/298 

Muudatusettepanek  298 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

2. peatükk – artikkel 15 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

2. Presidendi, asepresidentide ja 

kvestorite valimisel tuleks arvestada 

vajadusega tagada liikmesriikide ja 

poliitiliste vaadete üldine õiglane 

esindatus. 

2. Presidendi, asepresidentide ja 

kvestorite valimisel tuleks arvestada 

vajadusega tagada liikmesriikide, 

fraktsioonide ja poliitiliste vaadete üldine 

õiglane esindatus. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2016 A8-0344/299 

Muudatusettepanek  299 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

2. peatükk – artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek  

Seejärel valitakse asepresidendid, 

kasutades ühtainsat hääletussedelit. 

Esimeses hääletusvoorus kuulutatakse 

valituks häälte arvu järjekorras kuni 14 

kandidaati, kes on saanud antud häälte 

absoluutse enamuse. Kui valitud 

kandidaatide arv on väiksem kui 

täidetavate ametikohtade arv, korraldatakse 

samadel tingimustel teine hääletusvoor, et 

täita ülejäänud ametikohad. Kui pärast seda 

läheb vaja veel kolmandat hääletusvooru, 

osutuvad ülejäänud kohtade täitmisel 

valituks kandidaadid, kes on saanud 

suhtelise häälteenamuse. Võrdse häälte 

arvu puhul kuulutatakse valituks vanimad 

kandidaadid. 

Seejärel valitakse asepresidendid, 

kasutades ühtainsat hääletussedelit. 

Kandidaadid nimetatakse fraktsioonidest 

vastavalt d`Hondti meetodile. Esimeses 

hääletusvoorus kuulutatakse valituks häälte 

arvu järjekorras kuni 14 kandidaati, kes on 

saanud antud häälte absoluutse enamuse. 

Kui valitud kandidaatide arv on väiksem 

kui täidetavate ametikohtade arv, 

korraldatakse samadel tingimustel teine 

hääletusvoor, et täita ülejäänud 

ametikohad. Kui pärast seda läheb vaja 

veel kolmandat hääletusvooru, osutuvad 

ülejäänud kohtade täitmisel valituks 

kandidaadid, kes on saanud suhtelise 

häälteenamuse. Võrdse häälte arvu puhul 

kuulutatakse valituks vanimad 

kandidaadid. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/300 

Muudatusettepanek  300 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Euroopa Parlamendi kodukord 

3. peatükk – artikkel 26 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Parlamendi president palub ühel 

fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliikmel osaleda esimeeste 

konverentsi koosolekutel ilma 

hääleõiguseta. 

2. Parlamendi president palub ühel 

fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliikmel, kes valitakse 

fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete 

hulgast konsensuse alusel või 

häälteenamusega, osaleda esimeeste 

konverentsi koosolekutel ilma 

hääleõiguseta. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/301 

Muudatusettepanek  301 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Euroopa Parlamendi kodukord 

5. peatükk – artikkel 133 – lõige 3 – punkt a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a) Ükski parlamendiliige ei tohi 

esitada rohkem kui viis resolutsiooni 

ettepanekut kuus. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/302 

Muudatusettepanek  302 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Euroopa Parlamendi kodukord 

2. peatükk – artikkel 153 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 153 a 

 Päevakajalise teema arutelu fraktsiooni 

taotlusel 

 1. Iga osaistungjärgu päevakorra 

projektis eraldatakse üks või kaks 

vähemalt 60-minutilist perioodi aruteluks 

Euroopa Liidu poliitika olulisel 

päevakajalisel teemal. 

 2. Igal fraktsioonil on õigus esitada 

valitud päevakajaline teema vähemalt 

üheks niisuguseks aruteluks aastas. 

Esimeeste konverents tagab, et see õigus 

jaguneb fraktsioonide vahel jooksva aasta 

vältel õiglaselt. 

 3. Fraktsioonid esitavad valitud teema 

presidendile kirjalikult enne seda, kui 

esimeeste konverents koostab lõpliku 

päevakorra projekti. Järgitakse täielikult 

artikli 38 lõiget 1, mis puudutab Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 6 tunnustatud 

õigusi, vabadusi ja põhimõtteid ning selle 

artiklis 2 sätestatud väärtusi. 

 4. Arutelu toimumise aja määrab kindlaks 

esimeeste konverents. 

 5. Arutelu juhatab sisse teema esitanud 

fraktsiooni esindaja. Sissejuhatuse järel 

jaotatakse kõneaega artikli 162 lõigete 4 

ja 5 alusel. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016  A8-0344/303 

Muudatusettepanek  303 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Euroopa Parlamendi kodukord 

1. peatükk – artikkel 199 – lõige 1 a (uus) 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a. Iga aasta alguses tuleb veenduda, 

et komisjonide koosseis on täiskogus 

fraktsioonide osakaalu arvestades õiglane 

ja proportsionaalne. 

Or. de 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/304 

Muudatusettepanek  304 

Gerolf Annemans 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Euroopa Parlamendi kodukord 

1. peatükk – artikkel 204 – lõige 1 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Esimesel komisjoni koosolekul, mis 

järgneb artikli 199 alusel toimuvale 

komisjoni liikmete valimisele, valib 

komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees 

ja aseesimehed, kes valitakse eraldi 

hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste 

arvu määrab parlament kindlaks esimeeste 

konverentsi ettepaneku alusel. 

Esimesel komisjoni koosolekul, mis 

järgneb artikli 199 alusel toimuvale 

komisjoni liikmete valimisele, valib 

komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees 

ja aseesimehed, kes valitakse eraldi 

hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste 

arvu määrab parlament kindlaks esimeeste 

konverentsi ettepaneku alusel. Esimehe ja 

aseesimeeste kandidaadid nimetatakse 

fraktsioonidest vastavalt d`Hondti 

meetodile. 

Or. de 

 

 


