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7.12.2016 A8-0344/323 

Predlog spremembe  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 11 – odstavek 8 – pododstavek 1 – alinea 2 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 – organizacija ali gospodarska 

družba noče sodelovati, na primer odkloni 

sodelovanje na predstavitvah (javnih ali 

brez navzočnosti javnosti) v 

parlamentarnih odborih ali noče dati 

informacij ali na predstavitvah oziroma v 

zvezi s svojim vpisom v registru 

preglednosti da napačne ali zavajajoče 

informacije. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Predlog spremembe  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Predsednik, podpredsedniki in kvestorji so 

izvoljeni s tajnim glasovanjem v skladu z 

določbami člena 182. Kandidature se 

predlagajo le s soglasjem kandidatov. 

Predlaga jih lahko le politična skupina ali 

najmanj štirideset poslancev. V primeru, da 

število kandidatur ne preseže števila 

razpoložljivih sedežev, so kandidati lahko 

izvoljeni s ploskanjem. 

Predsednik, podpredsedniki in kvestorji so 

izvoljeni s poimenskim glasovanjem v 

skladu z določbami člena 180. Kandidature 

se predlagajo le s soglasjem kandidatov. 

Predlaga jih lahko le politična skupina ali 

najmanj štirideset poslancev. V primeru, da 

število kandidatur ne preseže števila 

razpoložljivih sedežev, so kandidati lahko 

izvoljeni s ploskanjem. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2016 A8-0344/325 

Predlog spremembe  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Poslanci lahko mandat predsednika 

opravljajo največ enkrat v skladu s 

členom 19(1), prekinjeno ali 

neprekinjeno. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Predlog spremembe  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 2 – člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Podpredsedniki so nato izvoljeni z eno 

samo glasovnico. Za izvoljene so po 

številčnem zaporedju glasov razglašeni tisti 

kandidati, vendar največ štirinajst, ki so pri 

prvem glasovanju dobili absolutno večino 

oddanih glasov. Če je število izvoljenih 

kandidatov manjše od števila razpoložljivih 

sedežev, se zaradi zapolnitve preostalih 

sedežev pod enakimi pogoji opravi drugo 

glasovanje. Če je potrebno še tretje 

glasovanje, za izvolitev na preostale sedeže 

zadostuje navadna večina. Če je izid 

glasovanja neodločen, se za izvoljene 

razglasijo najstarejši kandidati. 

Podpredsedniki so nato izvoljeni z eno 

samo glasovnico. Za razdelitev sedežev se 

uporabi d’Hondtova metoda v skladu s 

členom 21a. Za izvoljene so po številčnem 

zaporedju glasov razglašeni tisti kandidati, 

vendar največ štirinajst, ki so pri prvem 

glasovanju dobili absolutno večino oddanih 

glasov. Če je število izvoljenih kandidatov 

manjše od števila razpoložljivih sedežev, 

se zaradi zapolnitve preostalih sedežev pod 

enakimi pogoji opravi drugo glasovanje. 

Če je potrebno še tretje glasovanje, za 

izvolitev na preostale sedeže zadostuje 

navadna večina. Če je izid glasovanja 

neodločen, se za izvoljene razglasijo 

najstarejši kandidati. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Predlog spremembe  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 3 – člen 22 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Predsednik odpre, prekine in 

zaključi seje; odloča o dopustnosti 

predlogov sprememb, vprašanjih Svetu in 

Komisiji ter skladnosti poročil s tem 

poslovnikom; skrbi za spoštovanje tega 

poslovnika, vzdržuje red, daje besedo 

razpravljavcem, zaključuje razprave, daje 

zadeve na glasovanje in razglaša izide 

glasovanja; odborom posreduje vsa 

sporočila, ki jih zadevajo. 

2. Predsednik opravlja naslednje 

naloge: jamči pravice poslancev, še 

posebej tistih, ki so v manjšini; odpre, 

prekine in zaključi seje; odloča o 

dopustnosti predlogov sprememb, 

vprašanjih Svetu in Komisiji ter skladnosti 

poročil s tem poslovnikom; skrbi za 

spoštovanje tega poslovnika, vzdržuje red, 

daje besedo razpravljavcem, zaključuje 

razprave, daje zadeve na glasovanje in 

razglaša izide glasovanja; odborom 

posreduje vsa sporočila, ki jih zadevajo. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2016 A8-0344/328 

Predlog spremembe  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 3 – člen 24 – odstavek 1 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. Za sestavo predsedstva se uporabi 

d’Hondtova metoda v skladu s členom 

21a. Na vseh sejah predsedstva sodeluje 

vsaj en samostojni poslanec. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Predlog spremembe  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 32 – odstavek 6 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6a. Predsednik razglasi vzpostavitev 

političnih skupin na plenarnem 

zasedanju. Razglasitve imajo retroaktivni 

pravni učinek od trenutka, ko skupina 

predsednika obvesti o svoji vzpostavitvi v 

skladu s tem členom. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Predlog spremembe  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 32 – odstavek 6 b (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6b. Če se politična skupina razpusti, 

Parlament zagotovi učinkovitost pravic 

poslancev in izvajanje obveznosti, ki jih je 

skupina veljavno sklenila. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Predlog spremembe  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 34 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Posamezni poslanci lahko 

oblikujejo medskupine ali druga neuradna 

združenja poslancev, v katerih si različne 

politične skupine izmenjavajo neformalna 

mnenja o določenih vprašanjih, k čemur 

pritegnejo člane različnih parlamentarnih 

odborov, da okrepijo stike med poslanci in 

civilno družbo. 

1. Posamezni poslanci lahko 

oblikujejo medskupine poslancev, v katerih 

si različne politične skupine izmenjavajo 

neformalna mnenja o določenih vprašanjih, 

k čemur pritegnejo člane različnih 

parlamentarnih odborov, da okrepijo stike 

med poslanci in civilno družbo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Predlog spremembe  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Takšna združenja ne smejo opravljati 

nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile 

nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi 

Parlamenta in njegovih teles. Če se pogoji 

iz členov o njihovem oblikovanju, ki jih je 

sprejelo predsedstvo, spoštujejo, politične 

skupine medskupinam nudijo logistično 

podporo in jim tako olajšajo delo. 

Takšna združenja so popolnoma pregledna 

in ne smejo opravljati nobenih dejavnosti, 

ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z 

uradnimi dejavnostmi Parlamenta in 

njegovih teles. Če se pogoji iz členov o 

njihovem oblikovanju, ki jih je sprejelo 

predsedstvo, spoštujejo, politične skupine 

medskupinam nudijo logistično podporo in 

jim tako olajšajo delo. 

Or. en 

 


