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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/298 

Poprawka  298 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 15 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Podczas wyboru 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczących 

i kwestorów wskazane jest zapewnienie 

sprawiedliwej reprezentacji państw 

członkowskich oraz opcji politycznych. 

2. Podczas wyboru 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczących 

i kwestorów wskazane jest zapewnienie 

sprawiedliwej reprezentacji państw 

członkowskich, grup oraz opcji 

politycznych. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Poprawka  299 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

W dalszej kolejności, przy pomocy jednej 

karty do głosowania, odbywają się wybory 

wiceprzewodniczących. W pierwszej turze, 

na do 14 miejsc do obsadzenia, za 

wybranych uznaje się tych kandydatów, 

którzy otrzymali bezwzględną większość 

oddanych głosów, w kolejności 

otrzymanych głosów. Jeśli liczba 

wybranych kandydatów jest mniejsza od 

liczby miejsc do obsadzenia, w celu 

obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 

W dalszej kolejności, przy pomocy jednej 

karty do głosowania, odbywają się wybory 

wiceprzewodniczących. Kandydaci są 

wyznaczani przez grupy zgodnie z metodą 

d’Hondta. W pierwszej turze, na do 14 

miejsc do obsadzenia, za wybranych 

uznaje się tych kandydatów, którzy 

otrzymali bezwzględną większość 

oddanych głosów, w kolejności 

otrzymanych głosów. Jeśli liczba 

wybranych kandydatów jest mniejsza od 

liczby miejsc do obsadzenia, w celu 

obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/300 

Poprawka  300 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 3 – artykuł 26 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Przewodniczący Parlamentu 

zaprasza do udziału w posiedzeniach 

Konferencji Przewodniczących jednego 

przedstawiciela posłów niezrzeszonych, 

który uczestniczy w nich bez prawa głosu. 

2. Przewodniczący Parlamentu 

zaprasza do udziału w posiedzeniach 

Konferencji Przewodniczących jednego 

przedstawiciela posłów niezrzeszonych, 

wybieranego spośród nich w drodze 

konsensusu lub głosowania większością 

głosów, który uczestniczy w nich bez 

prawa głosu. 

Or. de 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/301 

Poprawka  301 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 5 – artykuł 133 – ustęp 3 – litera a (nowa) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 a) Żaden poseł nie może złożyć więcej 

niż pięć projektów rezolucji miesięcznie. 

Or. de 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/302 

Poprawka  302 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 153 a (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 
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 Artykuł 153a 

Debata na aktualny temat, o której 

przeprowadzenie wnosi grupa polityczna 

1. Na każdym posiedzeniu plenarnym w 

projekcie porządku dziennego należy 

zarezerwować jeden lub dwa co najmniej 

60-minutowe przedziały czasowe na 

debaty poświęcone aktualnym kwestiom o 

istotnym znaczeniu dla polityki Unii 

Europejskiej. 

2. Każda grupa polityczna ma prawo 

zaproponować wybrany przez siebie 

aktualny temat na co najmniej jedną tego 

typu debatę rocznie. Konferencja 

Przewodniczących zapewnia grupom 

politycznym równe warunki korzystania z 

tego prawa w okresie rocznym. 

3. Grupy polityczne informują 

Przewodniczącego na piśmie o wybranym 

przez siebie aktualnym temacie, zanim 

Konferencja Przewodniczących sporządzi 

ostateczny projekt porządku dziennego. 

Przestrzega się w pełni art. 38 ust. 1 

dotyczącego praw, wolności i zasad 

uznanych w art. 6 Traktatu o Unii 

Europejskiej oraz wartości zapisanych w 

jego art. 2. 

4. Konferencja Przewodniczących ustala, 

kiedy odbędzie się debata. 

5. Wprowadzenia do debaty dokonuje 

przedstawiciel grupy politycznej, która 

zaproponowała dany temat. Po 

wprowadzeniu czas wystąpień rozdzielany 

jest zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/303 

Poprawka  303 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 199 – ustęp 1 a (nowa) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Na początku każdego roku należy 

zapewnić sprawiedliwy i proporcjonalny 

skład komisji z uwzględnieniem wielkości 

grup na plenum. 

Or. de 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/304 

Poprawka  304 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 204 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Na swoim pierwszym posiedzeniu po 

wyborze członków komisji zgodnie z art. 

199, komisja wybiera przewodniczącego 

oraz, w odrębnych głosowaniach, 

wiceprzewodniczących, którzy stanowią 

prezydium komisji. Liczbę wybieranych 

wiceprzewodniczących ustala Parlament na 

wniosek Konferencji Przewodniczących. 

Na swoim pierwszym posiedzeniu po 

wyborze członków komisji zgodnie z art. 

199, komisja wybiera przewodniczącego 

oraz, w odrębnych głosowaniach, 

wiceprzewodniczących, którzy stanowią 

prezydium komisji. Liczbę wybieranych 

wiceprzewodniczących ustala Parlament na 

wniosek Konferencji Przewodniczących. 

Kandydaci na stanowisko 

przewodniczącego i 

wiceprzewodniczących są wyznaczani 

przez grupy zgodnie z metodą d’Hondta. 
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