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7.12.2016 A8-0344/343 

Ændringsforslag  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 167 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Inden for en frist på to uger efter at være 

blevet underrettet om den af formanden 

pålagte sanktion kan det pågældende 

medlem til Præsidiet indgive en intern 

klage, der har opsættende virkning. Senest 

fire uger efter at klagen er indgivet, kan 

Præsidiet annullere, bekræfte eller mindske 

omfanget af den pålagte sanktion, uden at 

dette berører de eksterne klage- og 

søgsmålsmuligheder, den pågældende har. 

Foreligger der ikke nogen afgørelse fra 

Præsidiet inden den fastsatte frists udløb, 

anses sanktionen for ugyldig. 

Inden for en frist på to uger efter at være 

blevet underrettet om den af formanden 

pålagte sanktion kan det pågældende 

medlem til Præsidiet indgive en intern 

klage, der har opsættende virkning. Senest 

fire uger efter at klagen er indgivet, kan 

Præsidiet annullere, bekræfte eller mindske 

omfanget af den pålagte sanktion, uden at 

dette berører de eksterne klage- og 

søgsmålsmuligheder, den pågældende har. 

Foreligger der ikke nogen afgørelse fra 

Præsidiet inden den fastsatte frists udløb, 

anses sanktionen for ugyldig, og årsagen 

til passiviteten offentliggøres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Ændringsforslag  344 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 168 – stk. 3 – fortolkning – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Ved beregningen af afstemningsresultatet 

medregnes alle i mødesalen 

tilstedeværende medlemmer, jf. stk. 2, og 

alle medlemmer, som har anmodet om at få 

fastslået, om det fornødne antal er til stede, 

jf. stk. 4. Det elektroniske 

afstemningsanlæg kan ikke anvendes i 

denne forbindelse. Det er ikke tilladt at 

lukke dørene til mødesalen. 

Ved beregningen af afstemningsresultatet 

medregnes alle i mødesalen 

tilstedeværende medlemmer, jf. stk. 2, og 

alle medlemmer, som har anmodet om at få 

fastslået, om det fornødne antal er til stede, 

jf. stk. 4. Det er ikke tilladt at lukke dørene 

til mødesalen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Ændringsforslag  345 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 173 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Udvalget kan indstille, at der stemmes om 

alle eller visse ændringsforslag under ét, at 

de vedtages eller forkastes, eller at de 

annulleres. 

Udvalget kan ved navneopråb indstille, at 

der stemmes om alle eller visse 

ændringsforslag under ét, at de vedtages 

eller forkastes, eller at de annulleres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Ændringsforslag  346 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 178 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Parlamentet foretager normalt 

afstemning ved håndsoprækning. 

1. Parlamentet foretager normalt 

afstemning ved navneopråb. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Ændringsforslag  347 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 178 – stk. 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Erklærer formanden udfaldet af 

afstemningen for tvivlsomt, foretages 

elektronisk afstemning. Er det elektroniske 

afstemningsanlæg i uorden, foretages 

afstemning ved, at medlemmerne rejser sig 

fra deres pladser eller bliver siddende. 

2. Erklærer formanden udfaldet af en 

afstemning ved håndsoprækning for 

tvivlsomt, foretages elektronisk 

afstemning. Er det elektroniske 

afstemningsanlæg i uorden, foretages 

afstemning ved, at medlemmerne rejser sig 

fra deres pladser eller bliver siddende. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Ændringsforslag  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 179 – stk. 1 – indledning 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Når der træffes afgørelse på grundlag af 

en betænkning, foretager Parlamentet en 

enkelt og/eller en endelig afstemning ved 

navneopråb i overensstemmelse med 

artikel 180, stk. 2. Afstemning om 

ændringsforslag sker kun ved navneråb 

efter anmodning, jf. artikel 180. 

Parlamentet foretager en enkelt og/eller en 

endelig afstemning ved navneopråb i 

overensstemmelse med artikel 180, stk. 2. 

Afstemning om ændringsforslag sker kun 

ved navneråb efter anmodning, jf. artikel 

180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Ændringsforslag  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 180 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Ud over de i artikel 118, stk. 5, artikel 119, 

stk. 5, og artikel 179 anførte tilfælde 

stemmes der ved navneopråb, hvis en 

politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 

skriftligt anmoder herom aftenen før 

afstemningen, medmindre formanden 

fastsætter en anden frist. 

Ud over de i artikel 117, stk. 2, artikel 118, 

stk. 5, artikel 119, stk. 5, og artikel 179 

anførte tilfælde stemmes der ved 

navneopråb, hvis en politisk gruppe eller 

mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder 

herom aftenen før afstemningen, 

medmindre formanden fastsætter en anden 

frist. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Ændringsforslag  350 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 182 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Ved valg foretages hemmelig afstemning, 

dog med forbehold af artikel 15, stk. 1, 

artikel 199, stk. 1, og artikel 204, stk. 2, 

andet afsnit. 

Ved valg, hvis fremsat af et flertal af 

Parlamentets medlemmer, med undtagelse 

af valget af formanden for 

Kommissionen, foretages hemmelig 

afstemning, dog med forbehold af artikel 

15, stk. 1, artikel 199, stk. 1, og artikel 204, 

stk. 2, andet afsnit. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Ændringsforslag  351 

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

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 182 – stk. 3 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

3. En anmodning om hemmelig 

afstemning har forrang for en anmodning 

om afstemning ved navneopråb. 

3. En anmodning om hemmelig 

afstemning har forrang for en anmodning 

om afstemning ved navneopråb, med 

undtagelse af valget af formanden for 

Kommissionen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Ændringsforslag  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 201 – stk. 5 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Med Præsidiets samtykke kan 

ethvert udvalg pålægge ét eller flere af 

sine medlemmer at foretage en 

undersøgelses- eller informationsrejse. 

5. Med Præsidiets samtykke kan 

ethvert udvalg pålægge medlemmer, der er 

udvalgt under hensyntagen til de 

parlamentariske gruppers 

sammensætning, at foretage en 

undersøgelses- eller informationsrejse. 

Or. en 

 


