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Pakeitimas 298 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

2 skyriaus 15 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

2. Renkant Parlamento pirmininką, 

Parlamento pirmininko pavaduotojus ir 

kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų 

tolygiai atstovaujama visoms valstybėms 

narėms ir politinėms kryptims. 

2. Renkant Parlamento pirmininką, 

Parlamento pirmininko pavaduotojus ir 

kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų 

tolygiai atstovaujama visoms valstybėms 

narėms, frakcijoms ir politinėms kryptims. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Pakeitimas 299 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

2 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

Po to viename biuletenyje balsuojama dėl 

Parlamento pirmininko pavaduotojų 

kandidatūrų. Per pirmą balsavimą išrinktais 

laikomi ne daugiau kaip keturiolika 

kandidatų, surinkusių absoliučią 

balsavusiųjų daugumą, atsižvelgiant į jų 

eiliškumą pagal surinktų balsų skaičių. Jei 

išrinktų kandidatų skaičius yra mažesnis 

negu numatytų vietų skaičius, tokia pačia 

tvarka vyksta antras balsavimas likusioms 

vietoms užimti. Jei reikalingas trečias 

balsavimas, į likusias vietas išrenkami 

daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais 

laikomi vyriausi pagal amžių kandidatai. 

Po to viename biuletenyje balsuojama dėl 

Parlamento pirmininko pavaduotojų 

kandidatūrų. Frakcijos iškelia kandidatus 

laikydamosi V. d'Hondto metodo. Per 

pirmą balsavimą išrinktais laikomi ne 

daugiau kaip keturiolika kandidatų, 

surinkusių absoliučią balsavusiųjų 

daugumą, atsižvelgiant į jų eiliškumą pagal 

surinktų balsų skaičių. Jei išrinktų 

kandidatų skaičius yra mažesnis negu 

numatytų vietų skaičius, tokia pačia tvarka 

vyksta antras balsavimas likusioms 

vietoms užimti. Jei reikalingas trečias 

balsavimas, į likusias vietas išrenkami 

daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais 

laikomi vyriausi pagal amžių kandidatai. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Pakeitimas 300 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

3 skyriaus 26 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

2. Parlamento pirmininkas kviečia 

vieną iš nepriklausomų Parlamento narių 

dalyvauti Pirmininkų sueigos posėdžiuose 

be teisės balsuoti. 

2. Parlamento pirmininkas kviečia 

vieną iš nepriklausomų Parlamento narių, 

kurį nepriklausomi Parlamento nariai 

išrenka bendru sutarimu arba nubalsavus 

daugumai, dalyvauti Pirmininkų sueigos 

posėdžiuose be teisės balsuoti. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Pakeitimas 301 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

5 skyriaus 133 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas) 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 a) Joks Parlamento narys negali 

pateikti daugiau kaip penkių pasiūlymų 

dėl rezoliucijų per mėnesį. 

Or. de 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2016 A8-0344/302 

Pakeitimas 302 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

2 skyriaus 153 a straipsnis (naujas) 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 153a straipsnis 

Diskusija aktualia tema frakcijos prašymu 

1. Per kiekvieną mėnesinę sesiją 

darbotvarkės projekte vieną ar du kartus 

skiriamas ne trumpesnis kaip 60 min. 

laikas diskusijoms itin svarbia Europos 

Sąjungos politikai aktualia tema. 

2. Kiekviena frakcija turi teisę per metus 

pasiūlyti bent vienos tokios diskusijos 

temą. Pirmininkų sueiga užtikrina, kad 

per tęstinį vienerių metų laikotarpį 

naudojimasis ta teise frakcijoms būtų 

paskirstytas teisingai. 

3. Temą frakcijos raštu pateikia 

Parlamento pirmininkui prieš Pirmininkų 

sueigai parengiant galutinį darbotvarkės 

projektą. Turi būti visapusiškai laikomasi 

38 straipsnio 1 dalies dėl teisių, laisvių ir 

principų, pripažįstamų Europos Sąjungos 

sutarties 6 straipsnyje, ir šios sutarties 

2 straipsnyje įtvirtintų vertybių. 

4. Pirmininkų sueiga nustato, kada tokios 

diskusijos vyks. 

5. Diskusijas pradeda temą pasiūliusios 

frakcijos atstovas. Po pristatymo 

kalbėjimo laikas paskirstomas pagal 

162 straipsnio 4 ir 5 dalis. 

Or. de
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7.12.2016 A8-0344/303 

Pakeitimas 303 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

1 skyriaus 199 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 1a. Kiekvienų metų pradžioje 

atsižvelgiant į frakcijų dydį užtikrinama 

teisinga ir proporcinga komitetų sudėtis. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Pakeitimas 304 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

1 skyriaus 204 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po 

komiteto narių rinkimų pagal 199 straipsnį, 

komitetas išsirenka pirmininką ir – 

atskirais balsavimais – pirmininko 

pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto 

biurą. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko 

pavaduotojų bus renkama, priima 

Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų 

sueigos pasiūlymą. 

Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po 

komiteto narių rinkimų pagal 199 straipsnį, 

komitetas išsirenka pirmininką ir – 

atskirais balsavimais – pirmininko 

pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto 

biurą. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko 

pavaduotojų bus renkama, priima 

Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų 

sueigos pasiūlymą. Frakcijos iškelia 

kandidatus į pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojų pareigas laikydamosi V. 

d‘Hondto metodo. 

Or. de 

 


