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7.12.2016 A8-0344/343 

Ändringsförslag  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 167 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Senast två veckor efter att ha underrättats 

om den av talmannen beslutade påföljden 

kan den berörda ledamoten lämna in ett 

internt överklagande till presidiet. Detta får 

till följd att påföljden tills vidare inte ska 

tillämpas. Presidiet kan senast fyra veckor 

efter att överklagandet inkommit upphäva, 

fastställa eller reducera påföljden, utan att 

detta påverkar ledamotens externa 

överklaganderättigheter. Om presidiet inte 

fattar beslut inom angiven tid ska påföljden 

anses som ogiltig, och skälet till att inget 

beslut fattades ska offentliggöras. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Ändringsförslag  344 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 168 – punkt 3 – stycke 2 – tolkning 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

När omröstningsresultatet fastställs ska 

hänsyn tas dels till antalet närvarande 

ledamöter i kammaren i enlighet med 

punkt 2, dels till antalet ledamöter som 

begärt ett fastställande av beslutsförhet i 

enlighet med punkt 4. Det elektroniska 

omröstningssystemet får inte användas 

för detta syfte. Plenisalens dörrar får inte 

stängas. 

När omröstningsresultatet fastställs ska 

hänsyn tas dels till antalet närvarande 

ledamöter i kammaren i enlighet med 

punkt 2, dels till antalet ledamöter som 

begärt ett fastställande av beslutsförhet i 

enlighet med punkt 4. Plenisalens dörrar 

får inte stängas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Ändringsförslag  345 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 173 – punkt 2 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Utskottet kan rekommendera att en 

gemensam omröstning förrättas om alla 

eller flera av ändringsförslagen och att 

dessa ska antas, förkastas eller utgå. 

Utskottet kan rekommendera att en 

gemensam omröstning med namnupprop 

förrättas om alla eller flera av 

ändringsförslagen och att dessa ska antas, 

förkastas eller utgå. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Ändringsförslag  346 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 178 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Parlamentet röstar normalt med 

handuppräckning. 

1. Parlamentet röstar normalt med 

namnupprop. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Ändringsförslag  347 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 178 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Om talmannen finner att resultatet 

av omröstningen är oklart ska en ny 

omröstning äga rum med hjälp av det 

elektroniska omröstningssystemet eller, om 

detta är ur funktion, genom att ledamöterna 

reser sig upp. 

2. Om talmannen finner att resultatet 

av omröstningen med handuppräckning är 

oklart ska en ny omröstning äga rum med 

hjälp av det elektroniska 

omröstningssystemet eller, om detta är ur 

funktion, genom att ledamöterna reser sig 

upp. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Ändringsförslag  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 179 – stycke 1 – inledningen 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

När parlamentet fattar beslut på grundval 

av ett betänkande ska varje enstaka 

omröstning och/eller slutomröstning ske 

med namnupprop i enlighet med artikel 

180.2. Omröstning om ändringsförslag ska 

ske med namnupprop endast efter en 

begäran som gjorts i enlighet med artikel 

180. 

Varje enstaka omröstning och/eller 

slutomröstning i parlamentet ska ske med 

namnupprop i enlighet med artikel 180.2. 

Omröstning om ändringsförslag ska ske 

med namnupprop endast efter en begäran 

som gjorts i enlighet med artikel 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Ändringsförslag  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 180 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Utöver de fall som anges i artiklarna 118.5, 

119.5 och 179 ska omröstning med 

namnupprop förrättas om detta skriftligen 

begärs av en politisk grupp eller minst 40 

ledamöter kvällen före omröstningen, 

såvida inte talmannen fastställer en ny 

tidsfrist. 

Utöver de fall som anges i artiklarna 117.2, 

118.5, 119.5 och 179 ska omröstning med 

namnupprop förrättas om detta skriftligen 

begärs av en politisk grupp eller minst 

40 ledamöter kvällen före omröstningen, 

såvida inte talmannen fastställer en ny 

tidsfrist. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Ändringsförslag  350 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 182 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Vid utnämningar ska sluten omröstning 

förrättas, utan att det påverkar 

tillämpningen av artiklarna 15.1, 199.1 och 

204.2 andra stycket. 

Vid utnämningar som framläggs av 

majoriteten av parlamentets ledamöter, 

med undantag av valet av kommissionens 

ordförande, ska sluten omröstning 

förrättas, utan att det påverkar 

tillämpningen av artiklarna 15.1, 199.1 och 

204.2 andra stycket. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Ändringsförslag  351 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 5 – artikel 182 – punkt 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. En begäran om sluten omröstning 

har företräde framför en begäran om 

omröstning med namnupprop. 

3. En begäran om sluten omröstning 

har företräde framför en begäran om 

omröstning med namnupprop, med 

undantag av valet av kommissionens 

ordförande. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Ändringsförslag  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – artikel 201 – punkt 5 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

5. Alla utskott kan med presidiets 

godkännande ge en eller flera av sina 

ledamöter ett studie- eller 

informationsuppdrag. 

5. Alla utskott kan med presidiets 

godkännande uppdra åt ledamöter som 

valts ut med hänsyn 

till parlamentsgruppernas 

sammansättning att genomföra ett studie- 

eller informationsuppdrag. 

Or. en 

 


