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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/323 

Τροπολογία  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

  

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 11 – παράγραφος 8 – περίπτωση 2  

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 - όταν μια οργάνωση ή μια εταιρεία 

επιδεικνύει έλλειψη πνεύματος 

συνεργασίας, λόγου χάρη, αρνούμενη να 

συμμετάσχει σε δημόσιες ή κεκλεισμένων 

των θυρών ακροάσεις που διοργανώνουν 

κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αρνούμενη 

να παράσχει πληροφορίες ή παρέχοντας 

ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες 

κατά τη διάρκεια αυτών των ακροάσεων 

ή σε σχέση με την καταχώρησή της στο 

Μητρώο Διαφάνειας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/324 

Τροπολογία  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι 

Κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 182. Οι υποψηφιότητες 

υποβάλλονται με τη συναίνεση των 

ενδιαφερομένων. Υποβάλλονται από 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Όταν όμως ο 

αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν 

υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση 

εδρών, οι υποψήφιοι μπορούν να 

εκλέγονται δια βοής. 

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι 

Κοσμήτορες εκλέγονται με ονομαστική 

ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 180. Οι υποψηφιότητες 

υποβάλλονται με τη συναίνεση των 

ενδιαφερομένων. Υποβάλλονται από 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Όταν όμως ο 

αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν 

υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση 

εδρών, οι υποψήφιοι μπορούν να 

εκλέγονται δια βοής. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/325 

Τροπολογία  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Επιτρέπεται να υπηρετήσει βουλευτής 

κατ’ ανώτατο όριο μία θητεία στο 

αξίωμα του Προέδρου, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 παράγραφος 1, η οποία μπορεί 

να είναι είτε διακεκομμένη είτε συνεχής. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/326 

Τροπολογία  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ακολούθως εκλέγονται οι Αντιπρόεδροι, 

με ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται με 

την πρώτη ψηφοφορία, έως τον αριθμό των 

δεκατεσσάρων και κατά τη σειρά των 

ψήφων που έλαβαν, οι υποψήφιοι που 

έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν ο 

αριθμός των εκλεγέντων Αντιπροέδρων 

είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη 

ψηφοφορία, με τους ίδιους όρους, για να 

πληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν 

απαιτηθεί και τρίτη ψηφοφορία, τότε αρκεί 

η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, εκλεγέντες θεωρούνται οι 

πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. 

Ακολούθως εκλέγονται οι Αντιπρόεδροι, 

με ένα μόνο ψηφοδέλτιο. H κατανομή των 

εδρών πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

μέθοδο D'Hondt που αναφέρεται στο 

άρθρο 21 α. Εκλέγονται με την πρώτη 

ψηφοφορία, έως τον αριθμό των 

δεκατεσσάρων και κατά τη σειρά των 

ψήφων που έλαβαν, οι υποψήφιοι που 

έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν ο 

αριθμός των εκλεγέντων Αντιπροέδρων 

είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη 

ψηφοφορία, με τους ίδιους όρους, για να 

πληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν 

απαιτηθεί και τρίτη ψηφοφορία, τότε αρκεί 

η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, εκλεγέντες θεωρούνται οι 

πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Τροπολογία  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη, 

τη διακοπή και τη λήξη των συνεδριάσεων. 

Αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών, τις ερωτήσεις προς το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τη 

συμμόρφωση των εκθέσεων προς τον 

Κανονισμό. Διασφαλίζει την τήρηση του 

Κανονισμού, τηρεί την τάξη, δίνει το λόγο, 

κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων, θέτει 

τα ζητήματα σε ψηφοφορία και 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών. Διαβιβάζει στις επιτροπές τις 

ανακοινώσεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. 

2. O Πρόεδρος: εγγυάται τα 

δικαιώματα των βουλευτών και ιδίως 

αυτών που ανήκουν σε μειονότητες· 

κηρύσσει την έναρξη, τη διακοπή και τη 

λήξη των συνεδριάσεων· αποφαίνεται 

σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών, τις ερωτήσεις προς το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τη 

συμμόρφωση των εκθέσεων προς τον 

Κανονισμό· διασφαλίζει την τήρηση του 

Κανονισμού, τηρεί την τάξη, δίνει το λόγο, 

κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων, θέτει 

τα ζητήματα σε ψηφοφορία και 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών· διαβιβάζει στις επιτροπές τις 

ανακοινώσεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Τροπολογία  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. H σύνθεση του Προεδρείου πρέπει 

να είναι σύμφωνη με την μέθοδο D'Hondt 

που αναφέρεται στο άρθρο 21 α. 

Τουλάχιστον ένας μη-εγγεγραμμένος 

βουλευτής συμμετέχει σε όλες τις 

συνεδριάσεις του Προεδρείου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/329 

Τροπολογία  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6α. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη 

σύσταση των πολιτικών ομάδων στην 

ολομέλεια. Παρόμοιες δηλώσεις έχουν 

αναδρομική ισχύ από τη χρονική στιγμή 

κατά την οποία η ομάδα κοινοποιεί τη 

συγκρότησή της στον Πρόεδρο, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο. Ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει επίσης τη διάλυση των 

πολιτικών ομάδων στην ολομέλεια. 

Oι δηλώσεις αυτές έχουν νομικές 

επιπτώσεις: 

- από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

στην οποία προβαίνει η ομάδα σε 

περίπτωση εθελοντικής διάλυσης, 

- από την ημερομηνία της ανακοίνωσης 

στην οποία προβαίνει ο Πρόεδρος κατά 

την προσεχή ολομέλεια και με την οποία 

αναγνωρίζεται ότι δεν πληρούνται πλέον 

τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια, με την 

επιφύλαξη , σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, του άρθρου 32 παράγραφος 

3. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Τροπολογία  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6 β. Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικής 

ομάδας, το Κοινοβούλιο εγγυάται την ισχύ 

των δικαιωμάτων των βουλευτών και 

μεριμνά για την τήρηση των 

υποχρεώσεων που νομίμως ανέλαβε η 

ομάδα.  

Σε περίπτωση επανασυγκρότησης μιας 

πολιτικής ομάδας, η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορεί να διασφαλίζει τη 

νομική, συμβατική, διοικητική και 

οικονομική συνέχεια. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/331 

Τροπολογία  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να 

σχηματίζουν διακομματικές ομάδες ή 

άλλες ανεπίσημες ομάδες βουλευτών για 

την πραγματοποίηση άτυπης 

διακομματικής ανταλλαγής απόψεων επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων, 

συνεργαζόμενοι με μέλη διαφόρων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, και για την 

προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών 

και κοινωνίας των πολιτών.  

1. Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να 

σχηματίζουν διακομματικές ομάδες για την 

πραγματοποίηση άτυπης διακομματικής 

ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων 

ζητημάτων, συνεργαζόμενοι με μέλη 

διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

και για την προώθηση των επαφών μεταξύ 

βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Τροπολογία  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Οι εν λόγω ομάδες δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 

επίσημες δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό 

την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 

που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν τη 

συγκρότηση των διακομματικών ομάδων 

που ενέκρινε το Προεδρείο, οι πολιτικές 

ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις 

δραστηριότητες των διακομματικών 

ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική 

υποστήριξη. 

Οι εν λόγω ομάδες χαρακτηρίζονται από 

απόλυτη διαφάνεια και δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 

επίσημες δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό 

την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 

που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν τη 

συγκρότηση των διακομματικών ομάδων 

που ενέκρινε το Προεδρείο, οι πολιτικές 

ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις 

δραστηριότητες των διακομματικών 

ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική 

υποστήριξη. 

Or. en 

 


