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7.12.2016 A8-0344/333 

Predlog spremembe  333 

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 2 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. Odstavka 1 in 2, zlasti glede 

seznama poslancev in izjav o podpori, se 

uporabljata za vse druge vrste neuradnih 

združenj poslancev, da bi tako zagotovili 

enako raven preglednosti kot za 

medskupine. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Predlog spremembe  334 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 6 – člen 73 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Po vsakem trialogu pogajalska ekipa 

poroča na naslednji seji pristojnega odbora. 

Dokumenti, ki odražajo izid zadnjega 

trialoga, so na voljo odboru. 

Po vsakem trialogu pogajalska ekipa 

poroča na naslednji seji pristojnega odbora. 

Dokumenti, ki odražajo izid zadnjega 

trialoga, vključno z zapisnikom seje, so na 

voljo odboru in se čim prej objavijo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Predlog spremembe  335 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 6 – člen 73 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Kadar seje odbora ni mogoče sklicati 

pravočasno, pogajalska ekipa poroča 

predsedniku, poročevalcem v senci in 

koordinatorjem odbora, kakor je 

primerno. 

Kadar seje odbora ni mogoče sklicati 

pravočasno, predsednik pogajalske ekipe 

in poročevalec v imenu pogajalske ekipe 

pisno poročata odboru. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Predlog spremembe  336 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Člen 115 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

3. Seje odborov so praviloma odprte 

za javnost. Odbori pa lahko najpozneje ob 

sprejetju dnevnega reda seje sklenejo, da 

ga za to sejo razdelijo na točke, ki so javne, 

in točke, ki niso. Kadar je seja zaprta za 

javnost, lahko odbor, ob upoštevanju člena 

4(1) do (4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 

Evropskega parlamenta in Sveta, kljub 

temu omogoči dostop javnosti do 

dokumentov in zapisnika seje. V primeru 

kršitve predpisov o zaupnosti se uporabi 

člen 166. 

3. Seje odborov so praviloma odprte 

za javnost. Odbori pa lahko najpozneje ob 

sprejetju dnevnega reda seje s poimenskim 

glasovanjem vseh članov odbora sklenejo, 

da ga za to sejo razdelijo na točke, ki so 

javne, in točke, ki niso. Če je seja zaprta za 

javnost, odbor, ob upoštevanju člena 4(1) 

do (4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 

Evropskega parlamenta in Sveta, kljub 

temu omogoči dostop javnosti do 

dokumentov in zapisnika seje. V primeru 

kršitve predpisov o zaupnosti se uporabi 

člen 166. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Predlog spremembe  337 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 117 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Glasuje se tajno. Glasuje se s poimenskim glasovanjem. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Predlog spremembe  338 

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 3 – člen 130– odstavek 2 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. Na spletišču Parlamenta se vsak 

mesec skupaj s kratko razlago objavi 

seznam nedopustnih vprašanj, ki so očitno 

neutemeljena ali zavajajoča. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Predlog spremembe  339 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 3 – člen 130 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Vprašanja se predložijo v elektronski 

obliki. Vsak poslanec lahko vloži največ 

pet vprašanj na mesec. 

Vprašanja se predložijo v elektronski 

obliki. Vsak poslanec lahko vloži največ 

deset vprašanj na mesec. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Predlog spremembe  340 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 136 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Nadaljnji postopek se odobri z 

obrazloženo odločitvijo predsednika v 

skladu z odstavkom 1 in za vsak primer 

posebej. Pisne izjave se objavijo v uradnih 

jezikih na spletišču Parlamenta in se 

elektronsko razdelijo vsem poslancem. 

Skupaj z imeni podpisnikov se zabeležijo v 

elektronski register. Ta je javen in 

dostopen prek spletišča Parlamenta. Pisne 

izjave v fizični obliki s podpisi hrani tudi 

predsednik. 

2. Nadaljnji postopek se odobri z 

obrazloženo odločitvijo predsednika v 

skladu z odstavkom 1 in za vsak primer 

posebej. Pisne izjave se objavijo v uradnih 

jezikih na spletišču Parlamenta in se 

elektronsko razdelijo vsem poslancem. 

Skupaj z imeni podpisnikov se zabeležijo v 

elektronski register. Ta je javen in 

dostopen prek spletišča Parlamenta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Predlog spremembe  341 

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 165 – odstavek 4 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. Če sta govor ali vedenje poslanca 

med razpravo žaljiva, rasistična ali 

ksenofobična, Parlament objavi uradno 

sporočilo, v katerem tovrstno ravnanje 

poslanca obsodi. To sporočilo v vsakem 

primeru objavi v posebnem delu spletišča 

Parlamenta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Predlog spremembe  342 

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 166 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

(d) posredovanje predloga za začasno 

izključitev ali prenehanje enega ali več 

mandatov v Parlamentu konferenci 

predsednikov v skladu s členom 21. 

(d) posredovanje predloga za začasno 

izključitev ali prenehanje enega ali več 

mandatov v Parlamentu, vključno z 

mandatom poročevalca ali poročevalca v 

senci, konferenci predsednikov v skladu s 

členom 21. 

Or. en 

 


