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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/333 

Τροπολογία  333 

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 2 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 α. Oι παράγραφοι 1 και 2, ιδίως όσον 

αφορά τον κατάλογο των μελών και τις 

δηλώσεις υποστήριξης, εφαρμόζονται σε 

όλα τα άλλα είδη ανεπίσημων ομάδων 

βουλευτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 

ο ίδιος βαθμός διαφάνειας όπως και για 

τις διακομματικές ομάδες.  
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/334 

Τροπολογία  334 

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 6 – άρθρο 73 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, η 

διαπραγματευτική ομάδα υποβάλλει 

αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της 

αρμόδιας επιτροπής. Τα έγγραφα που 

αντικατοπτρίζουν την έκβαση του πιο 

πρόσφατου τριμερούς διαλόγου τίθενται 

στη διάθεση της επιτροπής. 

Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, η 

διαπραγματευτική ομάδα υποβάλλει 

αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της 

αρμόδιας επιτροπής. Τα έγγραφα που 

αντικατοπτρίζουν την έκβαση του πιο 

πρόσφατου τριμερούς διαλόγου, 

περιλαμβανομένων των πρακτικών της 

συνεδρίασης, τίθενται στη διάθεση της 

επιτροπής και δημοσιοποιούνται το 

ταχύτερο δυνατόν. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/335 

Τροπολογία  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksasεξ ονόματος 

της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 73 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση 

συνεδρίασης της επιτροπής, η 

διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει τον 

πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 

τους συντονιστές της επιτροπής, κατά 

περίπτωση. 

Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση 

συνεδρίασης της επιτροπής, ο πρόεδρος 

της διαπραγματευτικής ομάδας και ο 

εισηγητής, εκ μέρους της 

διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν 

γραπτή αναφορά στην επιτροπή. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/336 

Τροπολογία  336 

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 

Άρθρο 115 – παράγραφος 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 

συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 

Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 

αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 

έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 

σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 

ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 

συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 

δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 

κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 

συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 

θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 

έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 

στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων περί του απορρήτου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 166 του 

Κανονισμού. 

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 

συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. Οι 

επιτροπές μπορούν να αποφασίσουν, μέσω 

ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση στην 

οποία συμμετέχει η ολομέλεια της 

επιτροπής, το αργότερο κατά την έγκριση 

της ημερήσιας διάταξης της σχετικής 

συνεδρίασης, να χωρίσουν την ημερήσια 

διάταξη συγκεκριμένης συνεδρίασης σε 

θέματα εξεταζόμενα δημοσίως και σε 

θέματα εξεταζόμενα κεκλεισμένων των 

θυρών. Αν η συνεδρίαση διεξαχθεί 

κεκλεισμένων των θυρών, η επιτροπή θέτει 

τα έγγραφα και τα πρακτικά της 

συνεδρίασης στη διάθεση του κοινού, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 

4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων περί του απορρήτου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 166 του 

Κανονισμού. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/337 

Τροπολογία  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 117 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με 

ονομαστική κλήση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/338 

Τροπολογία  338 

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 3 – άρθρο 130 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α. Κάθε μήνα δημοσιεύεται στον 

ιστότοπο του Κοινοβουλίου κατάλογος 

των απαράδεκτων ερωτήσεων που είναι 

σαφώς αβάσιμες ή παραπλανητικές, 

καθώς και σύντομη επεξήγηση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/339 

Τροπολογία  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 130 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής 

μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο 

πέντε ερωτήσεις ανά μήνα. 

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής 

μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο 

δέκα ερωτήσεις ανά μήνα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/340 

Τροπολογία  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 5 – άρθρο 136 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η άδεια περαιτέρω ενεργειών 

αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης 

απόφασης που λαμβάνει ο Πρόεδρος 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 για κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γραπτές 

δηλώσεις δημοσιεύονται στις επίσημες 

γλώσσες στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου και διανέμονται 

ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. 

Καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, με τα ονόματα των 

προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο αυτό 

είναι δημόσιο και προσβάσιμο μέσω της 

ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. Αντίγραφα 

των γραπτών δηλώσεων με τις υπογραφές 

θα τηρεί και ο Πρόεδρος. 

2. Η άδεια για ανάληψη περαιτέρω 

ενεργειών αποτελεί αντικείμενο 

αιτιολογημένης απόφασης που λαμβάνει ο 

Πρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 1 

για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι 

γραπτές δηλώσεις δημοσιεύονται στις 

επίσημες γλώσσες στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου και διανέμονται 

ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. 

Καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, με τα ονόματα των 

προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο αυτό 

είναι δημόσιο και προσβάσιμο μέσω της 

ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/341 

Τροπολογία  341 

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 165 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 4 α. Σε περίπτωση που βουλευτής 

προβεί σε δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή 

ξενοφοβικά σχόλια ή συμπεριφερθεί με 

αντίστοιχο τρόπο κατά τη διάρκεια 

συζήτησης, το Κοινοβούλιο δημοσιεύει 

διακοίνωση στην οποία καταδικάζει 

επισήμως τα σχόλια και η οποία 

δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση σε 

ειδική ενότητα του ιστότοπου του 

Kοινοβουλίου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/342 

Τροπολογία  342 

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 166 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

δ) υποβολή στη Διάσκεψη των Προέδρων, 

κατά το άρθρο 21, πρότασης για την 

αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή 

περισσοτέρων από τα αξιώματα που 

κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο. 

(δ) υποβολή στη Διάσκεψη των 

Προέδρων, κατά το άρθρο 21, πρότασης 

για την αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή 

περισσοτέρων από τα αξιώματα που 

κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο, 

συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας 

του εισηγητή ή του σκιώδους εισηγητή· 

Or. en 

 


