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7.12.2016 A8-0344/323 

Poprawka  323 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1 – tiret drugie a (nowe) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 – - organizacja lub przedsiębiorstwo 

wykazuje brak woli współpracy, np. 

odmawiając udziału w publicznych 

wysłuchaniach lub wysłuchaniach przy 

drzwiach zamkniętych organizowanych 

przez komisje parlamentarne lub 

odmawiając przekazywania informacji, 

lub przekazując nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd informacje w 

czasie takich wysłuchań lub w związku z 

wpisem w rejestrze służącym 

przejrzystości. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Poprawka  324 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i 

kwestorzy są wybierani w głosowaniu 

tajnym, zgodnie z art. 182. Kandydatury 

mogą być proponowane wyłącznie za 

zgodą zainteresowanych. Kandydaturę 

może zgłosić jedynie grupa polityczna lub 

co najmniej 40 posłów. Jednakże, jeżeli 

liczba kandydatur nie przekracza liczby 

miejsc do obsadzenia, kandydaci mogą być 

wybrani przez aklamację. 

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i 

kwestorzy są wybierani w głosowaniu 

imiennym, zgodnie z art. 180. 

Kandydatury mogą być proponowane 

wyłącznie za zgodą zainteresowanych. 

Kandydaturę może zgłosić jedynie grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów. 

Jednakże, jeżeli liczba kandydatur nie 

przekracza liczby miejsc do obsadzenia, 

kandydaci mogą być wybrani przez 

aklamację. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Poprawka  325 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 Posłowie mogą pełnić funkcję 

Przewodniczącego, z przerwą lub 

nieprzerwanie, przez maksymalnie jedną 

kadencję, zgodnie z art. 19 ust. 1. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Poprawka  326 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

W dalszej kolejności, przy pomocy jednej 

karty do głosowania, odbywają się wybory 

wiceprzewodniczących. W pierwszej turze, 

na do 14 miejsc do obsadzenia, za 

wybranych uznaje się tych kandydatów, 

którzy otrzymali bezwzględną większość 

oddanych głosów, w kolejności 

otrzymanych głosów. Jeśli liczba 

wybranych kandydatów jest mniejsza od 

liczby miejsc do obsadzenia, w celu 

obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 

W dalszej kolejności, przy pomocy jednej 

karty do głosowania, odbywają się wybory 

wiceprzewodniczących. Podziału miejsc 

dokonuje się według metody d'Hondta 

zgodnie z art. 21a. W pierwszej turze, na 

do 14 miejsc do obsadzenia, za wybranych 

uznaje się tych kandydatów, którzy 

otrzymali bezwzględną większość 

oddanych głosów, w kolejności 

otrzymanych głosów. Jeśli liczba 

wybranych kandydatów jest mniejsza od 

liczby miejsc do obsadzenia, w celu 

obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Poprawka  327 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 3 – artykuł 22 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Przewodniczący otwiera, zawiesza i 

zamyka posiedzenia oraz rozstrzyga o 

dopuszczalności poprawek, o pytaniach 

kierowanych do Rady i Komisji oraz o 

zgodności sprawozdań z Regulaminem. 

Przewodniczący dba o przestrzeganie 

Regulaminu i utrzymanie porządku, 

udziela głosu, ogłasza zamknięcie dyskusji, 

poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza 

wyniki głosowania, a także kieruje do 

komisji informacje dotyczące spraw 

leżących w ich gestii. 

2. Przewodniczący  gwarantuje 

prawa posłów, w szczególności prawa 

mniejszości, otwiera, zawiesza i zamyka 

posiedzenia  oraz rozstrzyga o 

dopuszczalności poprawek, o pytaniach 

kierowanych do Rady i Komisji oraz o 

zgodności sprawozdań z Regulaminem. 

Przewodniczący dba o przestrzeganie 

Regulaminu i utrzymanie porządku, 

udziela głosu, ogłasza zamknięcie dyskusji, 

poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza 

wyniki głosowania, a także kieruje do 

komisji informacje dotyczące spraw 

leżących w ich gestii. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Poprawka  328 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 3 – artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Skład Prezydium ustala się według 

metody d'Hondta zgodnie z art. 21a.  We 

wszystkich posiedzeniach Prezydium 

bierze udział co najmniej jeden poseł 

niezrzeszony. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Poprawka  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 32 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 6a. Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym ustanowienie grup 

politycznych. Oświadczenie takie 

obowiązuje z mocą wsteczną od chwili 

powiadomienia Przewodniczącego o 

ustanowieniu grupy, zgodnie z niniejszym 

artykułem. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Poprawka  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 32 – ustęp 6 b (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 6b. W przypadku rozwiązania grupy 

Parlament gwarantuje skuteczność praw 

członków tej grupy oraz wykonanie 

zobowiązań przyjętych w sposób wiążący 

przez grupę. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Poprawka  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 34 – ustęp 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Poszczególni posłowie mogą 

tworzyć zespoły międzypartyjne lub inne 

nieformalne grupy posłów w celu 

prowadzenia nieoficjalnej wymiany 

poglądów na temat konkretnych kwestii 

pomiędzy różnymi grupami politycznymi, 

zbliżając do siebie posłów z różnych 

komisji parlamentarnych, a także 

zachęcając do kontaktów pomiędzy 

posłami a społeczeństwem obywatelskim. 

1. Poszczególni posłowie mogą 

tworzyć zespoły międzypartyjne w celu 

prowadzenia nieoficjalnej wymiany 

poglądów na temat konkretnych kwestii 

pomiędzy różnymi grupami politycznymi, 

zbliżając do siebie posłów z różnych 

komisji parlamentarnych, a także 

zachęcając do kontaktów pomiędzy 

posłami a społeczeństwem obywatelskim. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Poprawka  332 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 34 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Takie grupy lub zespoły nie mogą 

uczestniczyć w żadnych działaniach, które 

mogą prowadzić do zakłócenia oficjalnej 

działalności Parlamentu lub jego organów. 

Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków 

określonych w przyjętych przez Prezydium 

przepisach dotyczących tworzenia 

zespołów międzypartyjnych, grupy 

polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 

udzielając im wsparcia logistycznego. 

Takie grupy lub zespoły zachowują pełną 

przejrzystość i nie mogą uczestniczyć w 

żadnych działaniach mogących prowadzić 

do zakłócenia oficjalnej działalności 

Parlamentu lub jego organów. Z 

zastrzeżeniem przestrzegania warunków 

określonych w przyjętych przez Prezydium 

przepisach dotyczących tworzenia 

zespołów międzypartyjnych, grupy 

polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 

udzielając im wsparcia logistycznego. 

Or. en 

 


