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7.12.2016 A8-0344/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 15 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Pri voľbách predsedu, 

podpredsedov a kvestorov by sa mala 

zohľadniť potreba celkového 

spravodlivého zastúpenia jednotlivých 

členských štátov a politických názorov. 

2. Pri voľbách predsedu, 

podpredsedov a kvestorov by sa mala 

zohľadniť potreba celkového 

spravodlivého zastúpenia jednotlivých 

členských štátov, politických skupín a 

politických názorov. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Pozmeňujúci návrh  299 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia, a to za použitia jedného 

hlasovacieho lístka. Z kandidátov, ktorí v 

prvom kole volieb získajú nadpolovičnú 

väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac 

štrnásť kandidátov vyhlásených za 

zvolených v poradí podľa počtu získaných 

hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov 

nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú 

obsadiť, uskutoční sa na obsadenie 

zostávajúcich miest druhé kolo volieb za 

rovnakých podmienok. Ak je potrebné 

vykonať tretie kolo volieb, postačí na 

obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna 

väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za 

zvoleného vyhlásený starší kandidát. 

Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia, a to za použitia jedného 

hlasovacieho lístka. Kandidátov navrhujú 

politické skupiny na základe d'Hondtovej 

metódy. Z kandidátov, ktorí v prvom kole 

volieb získajú nadpolovičnú väčšinu 

odovzdaných hlasov, je najviac štrnásť 

kandidátov vyhlásených za zvolených v 

poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak je 

počet zvolených kandidátov nižší ako počet 

funkcií, ktoré sa majú obsadiť, uskutoční sa 

na obsadenie zostávajúcich miest druhé 

kolo volieb za rovnakých podmienok. Ak 

je potrebné vykonať tretie kolo volieb, 

postačí na obsadenie zostávajúcich funkcií 

relatívna väčšina. V prípade rovnosti 

hlasov je za zvoleného vyhlásený starší 

kandidát. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Pozmeňujúci návrh  300 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 26 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Predseda Parlamentu pozve jedného 

z nezaradených poslancov, aby sa 

zúčastňoval na schôdzach Konferencie 

predsedov, bez hlasovacieho práva. 

2. Predseda Parlamentu pozve jedného 

z nezaradených poslancov, vybraného 

spomedzi nezaradených poslancov na 

základe konsenzu alebo väčšinového 

hlasovania, aby sa zúčastňoval na 

schôdzach Konferencie predsedov, bez 

hlasovacieho práva. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Pozmeňujúci návrh  301 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 133 – odsek 3 – písmeno a (nové) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 a) Žiadny poslanec nesmie predložiť 

viac ako päť návrhov uznesení mesačne. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Pozmeňujúci návrh  302 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 153 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 153 a 

 Tematická rozprava na žiadosť politickej 

skupiny 

 1. V návrhu programu na každú schôdzu 

sa vyčlení jeden alebo dva časové úseky v 

trvaní najmenej 60 minút na rozpravu o 

aktuálnych témach zásadného významu 

pre politiku Európskej únie. 

 2. Každá politická skupina má právo 

navrhnúť aktuálnu tému podľa vlastného 

výberu najmenej na jednu takúto 

rozpravu za rok. Konferencia predsedov 

zabezpečí, aby bolo toto právo počas 

prebiehajúceho obdobia jedného roka 

spravodlivo rozdelené medzi politickými 

skupinami. 

 3. Politické skupiny odovzdajú zvolenú 

aktuálnu tému písomne predsedovi pred 

vypracovaním konečného návrhu 

programu Konferenciou predsedov. 

Článok 38 ods. 1 týkajúci sa práv, slobôd 

a zásad podľa článku 6 Zmluvy o 

Európskej únii a hodnôt zakotvených v jej 

článku 2 sa musí plne dodržiavať. 

 4. Konferencia predsedov určí čas 

uskutočnenia takejto rozpravy. 

 5. Rozpravu uvedie zástupca politickej 

skupiny, ktorá navrhla aktuálnu tému. Po 
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tejto úvodnej časti sa pridelí rečnícky čas 

v súlade s článkom 162 ods. 4 a 5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Pozmeňujúci návrh  303 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 199 – odsek 1 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. Na začiatku každého roka sa 

zabezpečí spravodlivé a pomerné zloženie 

výborov v závislosti od zastúpenia 

politických skupín v pléne. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Pozmeňujúci návrh  304 

Gerolf Annemans 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 204 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách 

členov výboru podľa článku 199 zvolí 

predsedníctvo zložené z predsedu a 

podpredsedov, ktorí sa volia v 

samostatných hlasovaniach. Počet 

podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí 

Parlament na návrh Konferencie 

predsedov. 

Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách 

členov výboru podľa článku 199 zvolí 

predsedníctvo zložené z predsedu a 

podpredsedov, ktorí sa volia v 

samostatných hlasovaniach. Počet 

podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí 

Parlament na návrh Konferencie 

predsedov. Kandidátov na predsedu 

a podpredsedov navrhujú politické 

skupiny na základe d'Hondtovej metódy. 

Or. de 

 

 

 


