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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/298 

Ändringsförslag  298 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – Artikel 15 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Vid val av talman, vice talmän och 

kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en 

för medlemsstaterna och de politiska 

åsiktsriktningarna övergripande rättvis 

representation. 

2. Vid val av talman, vice talmän och 

kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en 

för medlemsstaterna, de politiska 

grupperna och de politiska 

åsiktsriktningarna övergripande rättvis 

representation. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Ändringsförslag  299 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – Artikel 17 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Därefter ska vice talmän väljas från en 

enda valsedel. Vid första omröstningen ska 

de 14 kandidater förklaras valda som 

erhållit absolut majoritet av de avgivna 

rösterna och deras inbördes rangordning 

bestäms av antalet erhållna röster. Om 

antalet valda kandidater är lägre än antalet 

personer som ska väljas, hålls en andra 

valomgång på samma villkor för att fylla 

de återstående platserna. Om en tredje 

valomgång blir nödvändig, ska de 

kandidater som får flest röster förklaras 

valda till de återstående platserna. Vid lika 

röstetal ska de äldsta kandidaterna 

förklaras valda. 

Därefter ska vice talmän väljas från en 

enda valsedel. Kandidaterna ska 

nomineras av de politiska grupperna 

enligt d’Hondts metod. Vid första 

omröstningen ska de 14 kandidater 

förklaras valda som erhållit absolut 

majoritet av de avgivna rösterna och deras 

inbördes rangordning bestäms av antalet 

erhållna röster. Om antalet valda 

kandidater är lägre än antalet personer som 

ska väljas, hålls en andra valomgång på 

samma villkor för att fylla de återstående 

platserna. Om en tredje valomgång blir 

nödvändig, ska de kandidater som får flest 

röster förklaras valda till de återstående 

platserna. Vid lika röstetal ska de äldsta 

kandidaterna förklaras valda. 

Or. de 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/300 

Ändringsförslag  300 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 3 – Artikel 26 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Parlamentets talman ska inbjuda en 

av de grupplösa ledamöterna att delta vid 

talmanskonferensens sammanträden. 

Denna ledamot har inte rösträtt. 

2. Parlamentets talman ska inbjuda en 

av de grupplösa ledamöterna – vilken ska 

utses av dessa genom enhällighet eller 

majoritetsomröstning – att delta vid 

talmanskonferensens sammanträden. 

Denna ledamot har inte rösträtt. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Ändringsförslag  301 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – Artikel 133 – punkt 3 – led a (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 a) Ingen ledamot får inge fler än fem 

resolutionsförslag per månad. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Ändringsförslag  302 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – artikel 153a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 153a 

 Debatt om aktuella frågor vilken begärs 

av en politisk grupp 

 1. Vid varje plenarsammanträde ska det i 

förslaget till föredragningslista avsättas 

en eller två perioder om minst 60 minuter 

för varje debatt om en aktuell fråga som 

är av stort intresse för Europeiska 

unionens politik. 

 2. Varje politisk grupp ska ha rätt att 

föreslå en valfri aktuell fråga till minst en 

sådan debatt varje år. 

Talmanskonferensen ska, under en 

löpande ettårsperiod, se till att denna rätt 

att föreslå frågor fördelas rättvist mellan 

de politiska grupperna. 
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 3. De politiska grupperna ska skriftligen 

översända sin valfria aktuella fråga till 

talmannen innan talmanskonferensen 

upprättar det slutliga förslaget till 

föredragningslista. Artikel 38.1, som 

handlar om rättigheterna, friheterna och 

principerna i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionen och om värdena i 

artikel 2, ska respekteras till fullo. 

 4. Talmanskonferensen ska fastställa 

tidpunkten för en debatt av detta slag. 

 5. Debatten ska inledas av en företrädare 

för den politiska grupp som föreslagit den 

aktuella frågan. Efter denna inledning 

ska talartiden fördelas i enlighet med 

artikel 162.4 och 162.5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Ändringsförslag  303 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – Artikel 199 – punkt 1a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. I början av varje år ska det 

säkerställas att utskottens 

sammansättning är rättvis och 

proportionell i relation till det 

storleksmässiga förhållandet mellan de 

politiska grupperna i parlamentet. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Ändringsförslag  304 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – Artikel 204 – punkt 1 -– stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Vid det första utskottssammanträdet efter 

det att val av utskottsledamöter har 

förrättats i enlighet med artikel 199 ska 

utskottet i separata omröstningar välja ett 

presidium bestående av en ordförande och 

flera vice ordförande. Det antal vice 

ordförande som ska väljas ska fastställas av 

parlamentet på förslag från 

talmanskonferensen. 

Vid det första utskottssammanträdet efter 

det att val av utskottsledamöter har 

förrättats i enlighet med artikel 199 ska 

utskottet i separata omröstningar välja ett 

presidium bestående av en ordförande och 

flera vice ordförande. Det antal vice 

ordförande som ska väljas ska fastställas av 

parlamentet på förslag från 

talmanskonferensen. Kandidaterna till 

posterna som ordförande och 

vice ordförande ska nomineras av de 

politiska grupperna enligt d’Hondts 

metod. 

Or. de 

 

 


