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7.12.2016 A8-0344/343 

Pozmeňujúci návrh  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 167 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Dotknutý poslanec môže Predsedníctvu 

podať vnútorné odvolanie do dvoch 

týždňov od oznámenia o uložení sankcie 

predsedom. Podanie odvolania má za 

následok prerušenie uplatňovania sankcie. 

Predsedníctvo môže najneskôr štyri týždne 

od podania odvolania zrušiť, potvrdiť alebo 

zmenšiť rozsah uloženej sankcie bez toho, 

aby boli dotknuté vonkajšie spôsoby 

odvolania, ktoré môže poslanec použiť. Ak 

Predsedníctvo v uvedenej lehote 

nerozhodne, sankcia sa stáva neplatnou. 

Dotknutý poslanec môže Predsedníctvu 

podať vnútorné odvolanie do dvoch 

týždňov od oznámenia o uložení sankcie 

predsedom. Podanie odvolania má za 

následok prerušenie uplatňovania sankcie. 

Predsedníctvo môže najneskôr štyri týždne 

od podania odvolania zrušiť, potvrdiť alebo 

zmenšiť rozsah uloženej sankcie bez toho, 

aby boli dotknuté vonkajšie spôsoby 

odvolania, ktoré môže poslanec použiť. Ak 

Predsedníctvo v uvedenej lehote 

nerozhodne, sankcia sa stáva neplatnou 

a dôvody, pre ktoré sa o sankcii 

nerozhodlo, sa zverejnia. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Pozmeňujúci návrh  344 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 168 – odsek 3 – druhá zarážka – výklad 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Pri stanovení výsledku hlasovania je 

potrebné zohľadniť v súlade s odsekom 2 

všetkých poslancov prítomných v 

rokovacej sále a v súlade s odsekom 4 

všetkých poslancov, ktorí požiadali o 

zistenie uznášaniaschopnosti. Elektronický 

systém hlasovania sa v tomto prípade 

nemôže použiť. Dvere rokovacej sály 

nesmú byť zatvorené. 

Pri stanovení výsledku hlasovania je 

potrebné zohľadniť v súlade s odsekom 2 

všetkých poslancov prítomných v 

rokovacej sále a v súlade s odsekom 4 

všetkých poslancov, ktorí požiadali o 

zistenie uznášaniaschopnosti. Dvere 

rokovacej sály nesmú byť zatvorené. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Pozmeňujúci návrh  345 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 173 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Ak gestorský výbor navrhne, aby sa o 

pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo 

spoločne, spoločné hlasovanie o týchto 

pozmeňujúcich návrhoch sa uskutoční 

ako prvé. 

Výbor môže na základe hlasovania podľa 

mien odporučiť, aby sa o všetkých alebo o 

niekoľkých pozmeňujúcich návrhoch 

hlasovalo spoločne, aby boli návrhy 

prijaté, zamietnuté alebo vyhlásené za 

neplatné. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Pozmeňujúci návrh  346 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 178 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

1. V Parlamente sa obvykle hlasuje 

zdvihnutím ruky. 

1. V Parlamente sa obvykle hlasuje 

podľa mien. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Pozmeňujúci návrh  347 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 178 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Ak Predseda rozhodne, že výsledok 

hlasovania je spochybniteľný, uskutoční sa 

nové hlasovanie s použitím elektronického 

zariadenia a ak je elektronické zariadenie 

nefunkčné, postavením a sadnutím.  

2. Ak Predseda rozhodne, že výsledok 

hlasovania zdvihnutím ruky je 

spochybniteľný, uskutoční sa nové 

hlasovanie s použitím elektronického 

zariadenia a ak je elektronické zariadenie 

nefunkčné, postavením a sadnutím. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Pozmeňujúci návrh  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 179 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Pri rozhodovaní na základe správy 

Parlament uskutoční každé jediné a/alebo 

záverečné hlasovanie podľa mien v súlade 

s článkom 180 ods. 2. Hlasovanie o 

pozmeňujúcich návrhoch sa uskutoční 

podľa mien iba na základe žiadosti 

predloženej v súlade s článkom 180. 

Parlament uskutoční každé jediné a/alebo 

záverečné hlasovanie podľa mien v súlade 

s článkom 180 ods. 2. Hlasovanie o 

pozmeňujúcich návrhoch sa uskutoční 

podľa mien iba na základe žiadosti 

predloženej v súlade s článkom 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Pozmeňujúci návrh  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 180 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Okrem prípadov stanovených v článku 118 

ods. 5, článku 119 ods. 5 a článku 179 sa 

hlasuje podľa mien, ak o to písomne 

požiada politická skupina alebo najmenej 

štyridsať poslancov v predvečer dňa 

hlasovania, ak predseda neurčí inú lehotu. 

Okrem prípadov stanovených v článku 117 

ods. 2, článku 118 ods. 5, článku 119 ods. 

5 a článku 179 sa hlasuje podľa mien, ak o 

to písomne požiada politická skupina alebo 

najmenej štyridsať poslancov v predvečer 

dňa hlasovania, ak predseda neurčí inú 

lehotu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Pozmeňujúci návrh  350 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 182 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

V prípade vymenovaní sa uskutoční tajné 

hlasovanie bez toho, aby tým boli dotknuté 

ustanovenia článkov 15 ods. 1, 199 ods. 1 a 

204 ods. 2, druhý pododsek. 

V prípade vymenovaní sa v 

prípadoch, kedy návrhy na ne predložila 

väčšina všetkých poslancov 

Parlamentu, s výnimkou voľby predsedu 

Komisie, uskutoční tajné hlasovanie bez 

toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia 

článkov 15 ods. 1, 199 ods. 1 a 204 ods. 2, 

druhý pododsek. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Pozmeňujúci návrh  351 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 182 – odsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

3. Žiadosť o tajné hlasovanie má 

prednosť pred žiadosťou o hlasovanie 

podľa mien. 

3. S výnimkou voľby predsedu 

Komisie má žiadosť o tajné hlasovanie 

prednosť pred žiadosťou o hlasovanie 

podľa mien. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Pozmeňujúci návrh  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 201 – odsek 5 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

5. Každý výbor môže so súhlasom 

Predsedníctva Parlamentu poveriť jedného 

alebo viacerých svojich členov úlohou 

vypracovať štúdiu alebo podniknúť 

služobnú cestu za účelom zistenia 

potrebných skutočností. 

5. Každý výbor môže so súhlasom 

Predsedníctva Parlamentu poveriť 

poslancov vybraných so zreteľom 

na zloženie parlamentných skupín úlohou 

vypracovať štúdiu alebo podniknúť 

služobnú cestu za účelom zistenia 

potrebných skutočností. 

Or. en 

 


