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7.12.2016 A8-0344/323 

Pozmeňujúci návrh  323 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 11 – odsek 8 – pododsek 1 – zarážka 2 a (nová) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 – ak organizácia alebo spoločnosť 

nespolupracuje, napríklad tým, že sa 

odmieta zúčastňovať na verejných alebo 

neverejných vypočutiach organizovaných 

parlamentnými výbormi alebo odmieta 

poskytnúť informácie, alebo poskytuje 

nepravdivé alebo zavádzajúce informácie 

na týchto vypočutiach alebo v súvislosti s 

registráciou v registri transparentnosti . 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Pozmeňujúci návrh  324 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 

volení v tajnom hlasovaní v súlade s 

článkom 182. Návrhy kandidátov sa 

predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy 

kandidátov môže predložiť iba politická 

skupina alebo najmenej štyridsať 

poslancov. Ak počet kandidátov 

neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú 

obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení 

aklamáciou. 

Predseda, podpredsedovia a kvestori sú 

volení hlasovaním podľa mien v súlade s 

článkom 180. Návrhy kandidátov sa 

predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy 

kandidátov môže predložiť iba politická 

skupina alebo najmenej štyridsať 

poslancov. Ak počet kandidátov 

neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú 

obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení 

aklamáciou. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Pozmeňujúci návrh  325 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Poslanec môže vykonávať funkciu 

predsedu najviac jedno funkčné obdobie 

podľa článku 19 ods. 1, a to vcelku alebo 

s prerušením. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Pozmeňujúci návrh  326 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia, a to za použitia jedného 

hlasovacieho lístka. Z kandidátov, ktorí v 

prvom kole volieb získajú nadpolovičnú 

väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac 

štrnásť kandidátov vyhlásených za 

zvolených v poradí podľa počtu získaných 

hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov 

nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú 

obsadiť, uskutoční sa na obsadenie 

zostávajúcich miest druhé kolo volieb za 

rovnakých podmienok. Ak je potrebné 

vykonať tretie kolo volieb, postačí na 

obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna 

väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za 

zvoleného vyhlásený starší kandidát. 

Po zvolení predsedu sa volia 

podpredsedovia, a to za použitia jedného 

hlasovacieho lístka. Rozdelenie funkcií 

určuje d'Hondtov systém v súlade s 

článkom 21a. Z kandidátov, ktorí v prvom 

kole volieb získajú nadpolovičnú väčšinu 

odovzdaných hlasov, je najviac štrnásť 

kandidátov vyhlásených za zvolených v 

poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak je 

počet zvolených kandidátov nižší ako počet 

funkcií, ktoré sa majú obsadiť, uskutoční sa 

na obsadenie zostávajúcich miest druhé 

kolo volieb za rovnakých podmienok. Ak 

je potrebné vykonať tretie kolo volieb, 

postačí na obsadenie zostávajúcich funkcií 

relatívna väčšina. V prípade rovnosti 

hlasov je za zvoleného vyhlásený starší 

kandidát. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Pozmeňujúci návrh  327 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 22 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Predseda otvára, prerušuje a 

ukončuje rokovania, rozhoduje o 

prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o 

otázkach pre Radu a Komisiu a o súlade 

správ s týmto rokovacím poriadkom. 

Predseda tiež zabezpečuje dodržiavanie 

rokovacieho poriadku, zachovanie 

poriadku v rokovacej sále, udeľuje slovo, 

ukončuje rozpravu, predkladá veci na 

hlasovanie, oznamuje výsledky hlasovania 

a prideľuje výborom všetky oznámenia, 

ktoré sa ich týkajú. 

2. Predseda zaručuje práva 

poslancov, a najmä práva poslancov 

patriacich k menšinám, otvára, prerušuje a 

ukončuje rokovania, rozhoduje o 

prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o 

otázkach pre Radu a Komisiu a o súlade 

správ s týmto rokovacím poriadkom. 

Predseda tiež zabezpečuje dodržiavanie 

rokovacieho poriadku, zachovanie 

poriadku v rokovacej sále, udeľuje slovo, 

ukončuje rozpravu, predkladá veci na 

hlasovanie, oznamuje výsledky hlasovania 

a prideľuje výborom všetky oznámenia, 

ktoré sa ich týkajú. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Pozmeňujúci návrh  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 24 – odsek 1 a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zloženie predsedníctva určuje 

d'Hondtov systém v súlade s článkom 21a. 

Zasadnutí predsedníctva sa zúčastňuje 

najmenej jeden nezaradený poslanec. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Pozmeňujúci návrh  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 32 – odsek 6a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 6a. Predseda oznámi ustanovenie 

politických skupín v pléne. Takéto 

oznámenie má retroaktívny účinok od 

momentu, keď skupina oznámi 

predsedovi svoje zriadenie v súlade s 

týmto článkom.  

Predseda oznámi aj rozpustenie 

politických skupín v pléne. 

Takéto vyhlásenia nadobúdajú právny 

účinok: 

– dňom oznámenia skupinou v prípade 

dobrovoľného rozpustenia; 

– dňom vyhlásenia predsedu na 

nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí, v 

ktorom predseda konštatuje, že už nie sú 

splnené požadované prahové úrovne, bez 

toho, aby tým – vo všetkých ostatných 

prípadoch – bol dotknutý článok. 32 ods. 

3. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Pozmeňujúci návrh  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 32 – odsek 6 b (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 6b. V prípade rozpustenia politickej 

skupiny Parlament zabezpečí účinnosť 

práv jej členov a presadzovanie platných 

záväzkov skupiny. V prípade opätovného 

ustanovenia politickej skupiny môže 

Konferencia predsedov zabezpečiť 

právnu, zmluvnú, administratívnu a 

finančnú kontinuitu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Pozmeňujúci návrh  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 34 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

1. Jednotliví poslanci môžu vytvárať 

medziskupiny alebo iné neoficiálne 

zoskupenia poslancov s cieľom 

uskutočňovať neformálne výmeny názorov 

poslancov rôznych politických skupín o 

špecifických otázkach. Tieto medziskupiny 

a zoskupenia tvoria poslanci rôznych 

parlamentných výborov a ich cieľom je aj 

podpora kontaktov medzi poslancami a 

občianskou spoločnosťou. 

1. Jednotliví poslanci môžu vytvárať 

medziskupiny s cieľom uskutočňovať 

neformálne výmeny názorov poslancov 

rôznych politických skupín o špecifických 

otázkach. Tieto medziskupiny tvoria 

poslanci rôznych parlamentných výborov a 

ich cieľom je aj podpora kontaktov medzi 

poslancami a občianskou spoločnosťou. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Pozmeňujúci návrh  332 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 34 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na 

žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť 

k zámene s oficiálnymi činnosťami 

Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú 

dodržané podmienky stanovené v 

pravidlách, ktorými sa riadi vytvorenie 

takýchto zoskupení a ktoré prijalo 

predsedníctvo, politické skupiny môžu 

uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú 

logistickú podporu. 

Činnosť takýchto zoskupení musí byť 

úplne transparentná a zoskupenia sa 

nemôžu zúčastňovať na žiadnych 

činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene 

s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo 

jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky 

stanovené v pravidlách, ktorými sa riadi 

vytvorenie takýchto zoskupení a ktoré 

prijalo predsedníctvo, politické skupiny 

môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im 

poskytnú logistickú podporu. 

Or. en 

 


