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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/343 

Τροπολογία  343 

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 167 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 

Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 

κοινοποίηση της κύρωσης που επέβαλε ο 

Πρόεδρος· η προσφυγή αναστέλλει την 

εφαρμογή της κύρωσης αυτής. Το 

Προεδρείο μπορεί, το αργότερο τέσσερις 

εβδομάδες από την κατάθεση της 

προσφυγής, να ακυρώσει, να επικυρώσει ή 

να μειώσει την επιβληθείσα κύρωση, χωρίς 

να θίγεται το δικαίωμα του 

ενδιαφερομένου να προσφύγει ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Αν δεν υπάρξει απόφαση 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η 

προσφυγή θεωρείται άκυρη. 

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 

Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 

κοινοποίηση της κύρωσης που επέβαλε ο 

Πρόεδρος· η προσφυγή αναστέλλει την 

εφαρμογή της κύρωσης αυτής. Το 

Προεδρείο μπορεί, το αργότερο τέσσερις 

εβδομάδες από την κατάθεση της 

προσφυγής, να ακυρώσει, να επικυρώσει ή 

να μειώσει την επιβληθείσα κύρωση, χωρίς 

να θίγεται το δικαίωμα του 

ενδιαφερομένου να προσφύγει ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Αν δεν υπάρξει απόφαση 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η 

προσφυγή θεωρείται άκυρη και 

δημοσιοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν 

αναλήφθηκε καμία δράση. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Τροπολογία  344 

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 5 – άρθρο 168 – παράγραφος 3 – γραμμή 2 – ερμηνεία 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Για τον καθορισμό του αποτελέσματος της 

ψηφοφορίας υπολογίζονται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, όλοι οι βουλευτές που 

είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων και, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, όλοι οι βουλευτές που 

υπέβαλαν αίτηση διαπίστωσης απαρτίας. 

Για τη διαπίστωση απαρτίας δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό 

σύστημα ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται 

να είναι κλειστές οι θύρες της αίθουσας 

συνεδριάσεων. 

Για τον καθορισμό του αποτελέσματος της 

ψηφοφορίας υπολογίζονται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, όλοι οι βουλευτές που 

είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων και, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, όλοι οι βουλευτές που 

υπέβαλαν αίτηση διαπίστωσης απαρτίας. 

Δεν επιτρέπεται να είναι κλειστές οι θύρες 

της αίθουσας συνεδριάσεων. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Τροπολογία  345 

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 5 – άρθρο 173 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Η επιτροπή μπορεί να συστήσει να 

ψηφισθούν όλες ή ορισμένες τροπολογίες 

μαζί, να εγκριθούν ή να απορριφθούν ή να 

θεωρηθούν άκυρες. 

Η επιτροπή μπορεί να συστήσει, με 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, να 

ψηφισθούν όλες ή ορισμένες τροπολογίες 

μαζί, να εγκριθούν ή να απορριφθούν ή να 

θεωρηθούν άκυρες. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Τροπολογία  346 

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 5 – άρθρο 178 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με 

ανάταση του χεριού. 

1. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με 

ονομαστική κλήση. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Τροπολογία  347 

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 5 – άρθρο 178 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το 

αποτέλεσμα δεν είναι προφανές, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, δι’ εγέρσεως των βουλευτών. 

2. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το 

αποτέλεσμα ψηφοφορίας που διεξάχθηκε 

με ανάταση του χεριού δεν είναι 

προφανές, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, δι’ εγέρσεως των βουλευτών. 

Or. en 



AM\1112146EL.docx  PE596.594v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/348 

Τροπολογία  348 

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 5 – άρθρο 179 – παράγραφο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί 

εκθέσεως, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μία 

και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, 

με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το 

άρθρο 180 παράγραφος 2 του Κανονισμού. 

Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών 

διεξάγεται με ονομαστική κλήση μόνο αν 

ζητηθεί τούτο σύμφωνα με το άρθρο 180. 

Το Κοινοβούλιο ψηφίζει, είτε πρόκειται 

για μία και μοναδική είτε για τελική 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

σύμφωνα με το άρθρο 180 παράγραφος 2. 

Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών 

διεξάγεται με ονομαστική κλήση μόνο αν 

ζητηθεί τούτο σύμφωνα με το άρθρο 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Τροπολογία  349 

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 5 – άρθρο 180 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται με τα άρθρα 118 

παράγραφος 5, 119 παράγραφος 5 και 179, 

η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση 

αν το απόγευμα πριν από την έναρξή της 

το ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα 

ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, εκτός 

αν ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετική 

προθεσμία. 

Εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται με τα άρθρα 117 

παράγραφος 2, 118 παράγραφος 5, 119 

παράγραφος 5 και 179, η ψηφοφορία 

γίνεται με ονομαστική κλήση αν το 

απόγευμα πριν από την έναρξή της το 

ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, εκτός αν 

ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετική προθεσμία. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Τροπολογία  350 

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 5 – άρθρο 180 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Για τους διορισμούς, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των άρθρων 15 παράγραφος 1, 

199 παράγραφος 1, και 204 παράγραφος 2, 

δεύτερο εδάφιο, η ψηφοφορία είναι 

μυστική. 

Για τους διορισμούς, εφόσον προτείνονται 

από την πλειοψηφία των βουλευτών του 

Kοινοβουλίου και εξαιρουμένης της 

εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 

15 παράγραφος 1, 199 παράγραφος 1, και 

204 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η 

ψηφοφορία είναι μυστική. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Τροπολογία  351 

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 5 – άρθρο 182 – παράγραφος 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Αίτηση για μυστική ψηφοφορία 

έχει προτεραιότητα έναντι αίτησης για 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. 

3. Με εξαίρεση την εκλογή του 

Προέδρου της Επιτροπής, αίτηση για 

μυστική ψηφοφορία έχει προτεραιότητα 

έναντι αίτησης για ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Τροπολογία  352 

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 1 – άρθρο 201 – παράγραφος 5 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Κάθε επιτροπή μπορεί, με τη 

συναίνεση του Προεδρείου, να αναθέσει σε 

ένα ή περισσότερα από τα μέλη της 
αποστολή μελέτης ή ενημέρωσης. 

5. Κάθε επιτροπή μπορεί, με τη 

συναίνεση του Προεδρείου, να αναθέσει σε 

βουλευτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν με 

γνώμονα τη σύνθεση των 

κοινοβουλευτικών ομάδων, αποστολή 

μελέτης ή ενημέρωσης. 

Or. en 

 


