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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/323 

Módosítás  323 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

1 fejezet – 11 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – 2 a (új) franciabekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 – amikor egy szervezet vagy egy 

vállalat nem hajlandó együttműködni, 

például elutasítja a parlamenti bizottságok 

által tartott nyilvános vagy zárt 

meghallgatásokon való részvételt, vagy 

nem hajlandó információt adni, vagy 

hamis, félrevezető információt ad az ilyen 

meghallgatásokon vagy az átláthatósági 

nyilvántartásban való regisztrációval 

kapcsolatban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/324 

Módosítás  324 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

2 fejezet – 15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az elnököt, az alelnököket és a 

quaestorokat a 182. cikk rendelkezései 

szerint titkos szavazással választják. A 

jelöléshez szükséges a jelöltek 

beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 

képviselőcsoport, vagy legalább 40 

képviselő támogatása szükséges. Ha a 

jelölések száma nem haladja meg a 

betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 

közfelkiáltással is megválaszthatók. 

Az elnököt, az alelnököket és a 

quaestorokat a 180. cikk rendelkezései 

szerint név szerinti szavazással választják. 

A jelöléshez szükséges a jelöltek 

beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 

képviselőcsoport, vagy legalább 40 

képviselő támogatása szükséges. Ha a 

jelölések száma nem haladja meg a 

betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 

közfelkiáltással is megválaszthatók. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/325 

Módosítás  325 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

2 fejezet – 15 cikk – 1 bekezdés – 1 a (új) albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 A képviselők a 19. cikk (1) bekezdésének 

értelmében legfeljebb egy ciklusnyi ideig 

tölthetik be az elnöki pozíciót, erre 

azonban sor kerülhet folyamatosan és 

megszakítással is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/326 

Módosítás  326 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

2 fejezet – 17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az alelnököket ezt követően egyetlen 

szavazólapon választják meg. Azt a 

legfeljebb tizennégy jelöltet, akik az első 

fordulóban a leadott szavazatok abszolút 

többségét megszerzik, a szavazatszámok 

sorrendjében megválasztottnak 

nyilvánítják. Ha a megválasztott jelöltek 

száma nem éri el a betöltendő tisztségek 

számát, az elsővel megegyező feltételek 

mellett egy második fordulót tartanak a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. Ha 

szükséges lenne harmadik forduló is, annak 

során relatív többség is elegendő a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. 

Szavazategyenlőség esetén az idősebb 

jelölteket nyilvánítják megválasztottnak. 

Az alelnököket ezt követően egyetlen 

szavazólapon választják meg. A helyek 

felosztása a 21a. cikknek megfelelően a 

D'Hondt-módszer alapján történik. Azt a 

legfeljebb tizennégy jelöltet, akik az első 

fordulóban a leadott szavazatok abszolút 

többségét megszerzik, a szavazatszámok 

sorrendjében megválasztottnak 

nyilvánítják. Ha a megválasztott jelöltek 

száma nem éri el a betöltendő tisztségek 

számát, az elsővel megegyező feltételek 

mellett egy második fordulót tartanak a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. Ha 

szükséges lenne harmadik forduló is, annak 

során relatív többség is elegendő a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. 

Szavazategyenlőség esetén az idősebb 

jelölteket nyilvánítják megválasztottnak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/327 

Módosítás  327 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

3 fejezet – 22 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Az elnök feladata az ülések 

megnyitása, felfüggesztése és berekesztése; 

döntést hoz a módosítások 

elfogadhatóságáról, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak feltett kérdésekről, illetve 

arról, hogy a jelentések e szabályzattal 

összhangban állnak-e; biztosítja e 

szabályzat betartását és a rend fenntartását, 

megadja a szót a felszólalóknak, lezárja a 

vitákat, szavazásra bocsátja az ügyeket, 

kihirdeti a szavazás eredményét, és a 

bizottságokhoz utalja az őket érintő 

közleményeket. 

(2) Az elnök feladata a képviselők, 

különösen a kisebbségi képviselők 

jogainak biztosítása; az ülések megnyitása, 

felfüggesztése és berekesztése; döntést hoz 

a módosítások elfogadhatóságáról, a 

Tanácsnak és a Bizottságnak feltett 

kérdésekről, illetve arról, hogy a jelentések 

e szabályzattal összhangban állnak-e; 

biztosítja e szabályzat betartását és a rend 

fenntartását, megadja a szót a 

felszólalóknak, lezárja a vitákat, szavazásra 

bocsátja az ügyeket, kihirdeti a szavazás 

eredményét, és a bizottságokhoz utalja az 

őket érintő közleményeket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/328 

Módosítás  328 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

3 fejezet – 24 cikk – 1 a (új) bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (1a) Az Elnökség összetételét a 21a. 

cikknek megfelelően a D'Hondt-módszer 

alapján állapítják meg. Az Elnökség 

valamennyi ülésén részt vesz legalább egy 

független képviselő is. 

Or. en 



AM\1112153HU.docx  PE596.594v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/329 

Módosítás  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 32 cikk – 6 a (új) bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (6a) Az elnök plenáris ülésen jelenti be 

a képviselőcsoportok létrehozását. A 

bejelentés visszamenőleges hatállyal bír 

attól az időponttól kezdve, amikor a 

képviselőcsoport e cikknek megfelelően 

értesítette az elnököt létrejöttéről. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/330 

Módosítás  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 32 cikk – 6 b (új) bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (6b) Egy képviselőcsoport felbomlása 

esetén a Parlament biztosítja a képviselők 

jogainak érvényesülését és a 

képviselőcsoport által érvényesen kötött 

kötelezettségek érvényesítését. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/331 

Módosítás  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 34 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(1) A parlamenti képviselők közös 

munkacsoportokat vagy egyéb, nem 

hivatalos csoportosulásokat hozhatnak 

létre, hogy a parlamenti bizottságok 

tagjainak munkájára támaszkodva nem 

hivatalos eszmecseréket tartsanak a 

különböző képviselőcsoportokat érintő 

kérdésekkel kapcsolatban, valamint 

ösztönözzék a képviselők és a civil 

társadalom közötti kapcsolattartást. 

(1) A parlamenti képviselők közös 

munkacsoportokat hozhatnak létre, hogy a 

parlamenti bizottságok tagjainak 

munkájára támaszkodva nem hivatalos 

eszmecseréket tartsanak a különböző 

képviselőcsoportokat érintő kérdésekkel 

kapcsolatban, valamint ösztönözzék a 

képviselők és a civil társadalom közötti 

kapcsolattartást. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/332 

Módosítás  332 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Ezek a csoportosulások nem végezhetnek 

olyan tevékenységet, amely a Parlament és 

testületei hivatalos tevékenységeivel 

összetéveszthető. A létrehozásukra 

vonatkozóan az Elnökség által elfogadott 

szabályok tiszteletben tartása mellett a 

képviselőcsoportok logisztikai támogatást 

nyújtva elősegíthetik tevékenységüket. 

E csoportosulásoknak teljesen 

átláthatónak kell lenniük és nem 

végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 

Parlament és testületei hivatalos 

tevékenységeivel összetéveszthető. A 

létrehozásukra vonatkozóan az Elnökség 

által elfogadott szabályok tiszteletben 

tartása mellett a képviselőcsoportok 

logisztikai támogatást nyújtva elősegíthetik 

tevékenységüket. 

Or. en 

 


