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7.12.2016 A8-0344/298 

Predlog spremembe  298 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 15 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Pri izvolitvi predsednika, 

podpredsednikov in kvestorjev je treba 

upoštevati potrebo po zagotovitvi celovite 

pravične zastopanosti držav članic in 

političnih usmeritev. 

2. Pri izvolitvi predsednika, 

podpredsednikov in kvestorjev je treba 

upoštevati potrebo po zagotovitvi celovite 

pravične zastopanosti držav članic, 

političnih skupin in političnih usmeritev. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Predlog spremembe  299 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Podpredsedniki so nato izvoljeni z eno 

samo glasovnico. Za izvoljene so po 

številčnem zaporedju glasov razglašeni tisti 

kandidati, vendar največ štirinajst, ki so pri 

prvem glasovanju dobili absolutno večino 

oddanih glasov. Če je število izvoljenih 

kandidatov manjše od števila razpoložljivih 

sedežev, se zaradi zapolnitve preostalih 

sedežev pod enakimi pogoji opravi drugo 

glasovanje. Če je potrebno še tretje 

glasovanje, za izvolitev na preostale sedeže 

zadostuje navadna večina. Če je izid 

glasovanja neodločen, se za izvoljene 

razglasijo najstarejši kandidati. 

Podpredsedniki so nato izvoljeni z eno 

samo glasovnico. Politične skupine 

kandidate imenujejo v skladu z 

d’Hondtovo metodo. Za izvoljene so po 

številčnem zaporedju glasov razglašeni tisti 

kandidati, vendar največ štirinajst, ki so pri 

prvem glasovanju dobili absolutno večino 

oddanih glasov. Če je število izvoljenih 

kandidatov manjše od števila razpoložljivih 

sedežev, se zaradi zapolnitve preostalih 

sedežev pod enakimi pogoji opravi drugo 

glasovanje. Če je potrebno še tretje 

glasovanje, za izvolitev na preostale sedeže 

zadostuje navadna večina. Če je izid 

glasovanja neodločen, se za izvoljene 

razglasijo najstarejši kandidati. 

Or. de 
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SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2016 A8-0344/300 

Predlog spremembe  300 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 3 – člen 26 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Predsednik Parlamenta povabi 

enega od samostojnih poslancev, da se 

udeležuje sej konference predsednikov, 

vendar nima pravice glasovanja. 

2. Predsednik Parlamenta povabi 

enega od samostojnih poslancev, ki je med 

njimi izbran s soglasjem ali z večino 

glasov, da se udeležuje sej konference 

predsednikov, vendar nima pravice 

glasovanja. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Predlog spremembe  301 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 133 – odstavek 3 – točka a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (a) Vsak poslanec lahko vloži največ 

pet predlogov resolucij na mesec. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Predlog spremembe  302 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 153 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 153a  

 Razprava na zahtevo politične skupine o 

aktualni temi 

 1. Na vsakem delnem zasedanju se za 

razpravo o aktualni temi, ki je za politiko 

EU zelo pomembna, na dnevnem redu 

rezervirata eno ali dve obdobji, vsako 

dolgo najmanj 60 minut. 

 2. Vsaka politična skupina lahko na leto 

predlaga aktualno temo po lastni izbiri za 

vsaj eno tako razpravo. Konferenca 

predsednikov zagotovi, da je ta pravica v 

tekočem obdobju enega leta pravično 

razporejena med političnimi skupinami. 

 3. Politične skupine predsedniku aktualno 

temo po lastni izbiri pisno sporočijo, 

preden konferenca predsednikov pripravi 

končni osnutek dnevnega reda. V celoti se 

spoštujejo člen 38(1) o pravicah, 

svoboščinah in načelih, priznanih v 

členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, in 

vrednote iz člena 2 Pogodbe. 

 4. Konferenca predsednikov določi, kdaj 

bo razprava potekala. 

 5. Razpravo začne predstavnik politične 

skupine, ki je temo predlagala. Po 

njegovem uvodu se čas za govor razporedi 

v skladu s členom 162(4) in (5). 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Predlog spremembe  303 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 199 – odstavek 1 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. Na začetku vsakega leta je treba 

zagotoviti pravično in sorazmerno sestavo 

odborov v skladu s številom poslancev v 

posameznih političnih skupinah 

Parlamenta. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Predlog spremembe  304 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 204 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 

odbora v skladu s členom 199 odbor izvoli 

predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in 

podpredsedniki, izvoljeni na ločenih 

glasovanjih. Število izvoljenih 

podpredsednikov določi Parlament na 

predlog konference predsednikov. 

Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 

odbora v skladu s členom 199 odbor izvoli 

predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in 

podpredsedniki, izvoljeni na ločenih 

glasovanjih. Število izvoljenih 

podpredsednikov določi Parlament na 

predlog konference predsednikov. 

Politične skupine kandidate za 

predsednika in podpredsednike imenujejo 

v skladu z d’Hondtovo metodo. 

Or. de 

 


