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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/333 

Módosítás  333 

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 – 2 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (2a) A közös munkacsoportokéhoz 

hasonló átláthatóság biztosítása 

érdekében az (1) és (2) bekezdés – 

elsősorban a képviselők listáját és a 

támogató nyilatkozatokat illetően – a 

képviselők minden egyéb, nem hivatalos 

csoportosulási formájára alkalmazandó. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/334 

Módosítás  334 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

6 fejezet – 73 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A tárgyalócsoport valamennyi háromoldalú 

egyeztetést követően jelentést tesz az 

illetékes bizottságnak a soron következő 

bizottsági ülésen. A legutóbbi háromoldalú 

egyeztetés eredményeit tartalmazó 

dokumentumot a bizottság rendelkezésére 

kell bocsátani. 

A tárgyalócsoport valamennyi háromoldalú 

egyeztetést követően jelentést tesz az 

illetékes bizottságnak a soron következő 

bizottsági ülésen. A legutóbbi háromoldalú 

egyeztetés eredményeit tartalmazó 

dokumentumokat, köztük az ülések 

jegyzőkönyveit a bizottság rendelkezésére 

kell bocsátani, és – amint lehet – közzé kell 

tenni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/335 

Módosítás  335 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

6 fejezet – 73 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Amennyiben nem lehetséges a bizottsági 

ülés kellő időben történő összehívása, a 

tárgyalócsoport az adott esetnek 

megfelelően a bizottság elnökének, 

árnyékelőadóinak vagy koordinátorainak 

tesz jelentést. 

Amennyiben nem lehetséges a bizottsági 

ülés kellő időben történő összehívása, a 

tárgyalócsoport elnöke és az előadó a 

bizottság koordinátorainak írásban 

jelentést tesz a tárgyalócsoport nevében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/336 

Módosítás  336 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

115 cikk – 3 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(3) A bizottságok ülései általában 

nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 

legkésőbb a szóban forgó ülés 

napirendjének elfogadásakor, határozhat 

egy ülés napirendjének nyilvános és nem 

nyilvános napirendi pontokra történő 

felosztásáról. Ha zárt ülést tartanak, a 

bizottság az 1049/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1)–

(4) bekezdésének rendelkezéseit is 

figyelembe véve az ülés egyes 

dokumentumait és jegyzőkönyvét a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

teheti. A titoktartási szabályok megsértése 

esetén a 166. cikk alkalmazandó. 

(3) A bizottságok ülései általában 

nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 

legkésőbb a szóban forgó ülés 

napirendjének elfogadásakor a teljes 

bizottság név szerinti szavazásával 
határozhat egy ülés napirendjének 

nyilvános és nem nyilvános napirendi 

pontokra történő felosztásáról. Ha zárt 

ülést tartanak, a bizottság az 1049/2001/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. 

cikke (1)–(4) bekezdésének rendelkezéseit 

is figyelembe véve az ülés egyes 

dokumentumait és jegyzőkönyvét a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. 

A titoktartási szabályok megsértése esetén 

a 166. cikk alkalmazandó. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/337 

Módosítás  337 

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

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 – 117 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A szavazás titkos. A szavazás név szerint történik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/338 

Módosítás  338 

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 

3 fejezet – 130 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (2a) Az egyértelműen alaptalan, 

vagy félrevezető információt tartalmazó, 

elfogadhatatlannak nyilvánított kérdések 

listáját rövid indokolás kíséretében a 

Parlament havonta közzéteszi honlapján.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/339 

Módosítás  339 

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

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 – 130 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A kérdéseket elektronikus formátumban 

kell benyújtani. Minden képviselő havonta 

legfeljebb öt kérdést nyújthat be. 

A kérdéseket elektronikus formátumban 

kell benyújtani. Minden képviselő havonta 

legfeljebb tíz kérdést nyújthat be. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/340 

Módosítás  340 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 136 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően a 

további eljárásra vonatkozó engedély 

minden esetben az elnök indokolással 

ellátott határozatától függ. Az írásbeli 

nyilatkozatokat a Parlament honlapján 

valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, 

és valamennyi képviselő számára 

elektronikus formában kiosztják. A 

nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt 

elektronikus nyilvántartásba veszik. E 

nyilvántartás nyilvános, és a Parlament 

honlapján elérhető. Az elnök őrzi az 

aláírásokkal ellátott írásbeli nyilatkozatok 

nyomtatott példányait is. 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően a 

további eljárásra vonatkozó engedély 

minden esetben az elnök indokolással 

ellátott határozatától függ. Az írásbeli 

nyilatkozatokat a Parlament honlapján 

valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, 

és valamennyi képviselő számára 

elektronikus formában kiosztják. A 

nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt 

elektronikus nyilvántartásba veszik. E 

nyilvántartás nyilvános, és a Parlament 

honlapján elérhető. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/341 

Módosítás  341 

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 – 165 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (4a) Amennyiben egy képviselő a 

parlamenti viták során rágalmazó, 

rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet 

használ vagy ilyen magatartást tanúsít, a 

Parlament feljegyzést ad ki, amelyben 

attól nyilvánosan elhatárolja magát. A 

feljegyzést a Parlament honlapjának egy 

külön erre a célra kialakított felületén 

közzéteszik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/342 

Módosítás  342 

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 

1 fejezet – 166 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(d) a 21. cikknek megfelelően javaslat 

előterjesztése az Elnökök Értekezlete 

számára, amely a képviselő egy vagy több, 

Parlamentben betöltött megbízatásának 

felfüggesztésére vagy megvonására 

irányul. 

d) a 21. cikknek megfelelően javaslat 

előterjesztése az Elnökök Értekezlete 

számára, amely a képviselő egy vagy több, 

Parlamentben betöltött – akár előadói vagy 

árnyékelőadói – megbízatásának 

felfüggesztésére vagy megvonására 

irányul. 

Or. en 

 


