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7.12.2016 A8-0344/353 

Pozmeňujúci návrh  353 

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 I – článok 204 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách 

členov výboru podľa článku 199 zvolí 

predsedníctvo zložené z predsedu a 

podpredsedov, ktorí sa volia v 

samostatných hlasovaniach. Počet 

podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí 

Parlament na návrh Konferencie 

predsedov. 

Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách 

členov výboru podľa článku 199 zvolí 

predsedníctvo zložené z predsedu a 

podpredsedov, ktorí sa volia v 

samostatných hlasovaniach. Počet 

podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí 

Parlament na návrh Konferencie 

predsedov. Na voľbu predsedu 

a podpredsedu výboru sa podľa článku 21 

písm. a) použije D'Hondtova metóda. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/354 

Pozmeňujúci návrh  354 

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 I – článok 204 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

V opačnom prípade, alebo ak o to požiada 

najmenej šestina členov výboru, sa voľby 

uskutočnia tajným hlasovaním. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/355 

Pozmeňujúci návrh  355 

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 204 – odsek 2a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Predseda riadi všetky činnosti 

výboru a zabezpečuje plynulé fungovanie. 

Predseda ručí za práva poslancov, najmä 

príslušníkov menšín. Predseda 

a podpredsedovia majú obdobnú 

pôsobnosť, akú majú predseda a 

podpredsedovia Európskeho 

parlamentu, ktorá je stanovená 

v článkoch 22 a 23. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/356 

Pozmeňujúci návrh  356 

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 2 – článok 207 – odsek 1a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Zápisnica sa tiež čo najskôr zverejní 

na webovej stránke Parlamentu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/357 

Pozmeňujúci návrh  357 

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 

Príloha I – článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ba) nemajú počas funkčného obdobia 

žiadne podiely, funkcie, pozície, platené 

ani neplatené zamestnanie, a to ani 

povinnosť dôverníka, ktoré by mohli viesť 

ku konfliktom záujmov; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/358 

Pozmeňujúci návrh  358 

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 

Príloha I – článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno bb (nové) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 bb) neprijímajú žiadnu finančnú, 

personálnu alebo inú materiálnu 

podporu, ktorá je nad rámec podpory 

poskytovanej Parlamentom a ktorú 

poslancovi poskytli v súvislosti s jeho 

politickými aktivitami tretie strany, 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/359 

Pozmeňujúci návrh  359 

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 

Príloha I – článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno bc (nové) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 bc) aktívne a účinne riešia všetky 

druhy konfliktu záujmov a ak je to možné, 

predchádzajú im, pričom sa usilujú 

takýmto situáciám zabraňovať. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/360 

Pozmeňujúci návrh  360 

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 

Príloha I – článok 3 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

1. Konflikt záujmov nastáva vtedy, 

keď má poslanec Európskeho parlamentu 

osobný záujem, ktorý by mohol 

neoprávnene ovplyvňovať výkon jeho 

mandátu poslanca. Konflikt záujmov 

nenastáva vtedy, keď výhody poslanca 

vyplývajú iba zo skutočnosti, že je 

súčasťou širokej verejnosti alebo širokej 

skupiny osôb. 

1. Konflikt záujmov nastáva vtedy, 

keď má poslanec Európskeho parlamentu, 

jeho alebo jej manžel či manželka alebo 

partner či partnerka alebo jeho či jej 

rodinný príslušník až do druhého stupňa, 
osobný záujem, ktorý by mohol 

neoprávnene ovplyvňovať výkon jeho 

mandátu poslanca. Konflikt záujmov 

nenastáva vtedy, keď výhody poslanca 

vyplývajú iba zo skutočnosti, že je 

súčasťou širokej verejnosti alebo širokej 

skupiny osôb. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/361 

Pozmeňujúci návrh  361 

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 

Príloha I – článok 3 – odsek 1a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. Za konflikt záujmov by sa malo 

považovať, ak sa poslanec ocitne v jednej 

z týchto situácií, predovšetkým: 

– je zamestnaný a získava nejakú formu 

odmeny od lobistickej skupiny niektorého 

odvetvia, lobistickej konzultačnej 

organizácie alebo lobistického subjektu; 

 – vykonáva nejakú lobistickú činnosť 

alebo platenú prácu pri reprezentácii 

vonkajších organizácií vrátane 

právnických firiem; 

 – zastáva platenú alebo neplatenú pozíciu 

v dozornej alebo správnej rade spoločnosti 

v rovnakej oblasti, v akej by mohol 

rozhodovať, alebo ktorá má osobitný 

záujem na ovplyvňovaní parlamentných 

činností; 

– vlastní nejaký druh majetku vrátane 

podielov a opcií na akcie, prípadne má iné 

finančné záujmy v spoločnostiach, ktoré 

pôsobia v takej istej oblasti, v ktorej by 

mohol rozhodovať alebo ktorá má 

osobitný záujem na ovplyvňovaní 

parlamentných činností.  

Poradný výbor stanoví neúplný zoznam 

kritérií, ktoré sa budú používať na 

určenie toho, ktoré aktivity predstavujú 

konflikt záujmov 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/362 

Pozmeňujúci návrh  362 

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 

Príloha I – článok 3 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Každý poslanec, ktorý zistí, že je 

vystavený konfliktu záujmov, musí 

okamžite podniknúť kroky potrebné na 

nápravu tejto situácie v súlade so zásadami 

a s ustanoveniami tohto kódexu správania. 

Ak poslanec nie je schopný vyriešiť 

konflikt záujmov, oznámi to písomne 

predsedovi. V prípade nejasností môže 

poslanec požiadať o dôverné stanovisko k 

správaniu poslancov poradný výbor, ktorý 

je ustanovený v článku 7. 

2. Každý poslanec, ktorý zistí, že je 

vystavený konfliktu záujmov, musí 

okamžite podniknúť kroky potrebné na 

nápravu tejto situácie v súlade so zásadami 

a s ustanoveniami tohto kódexu správania. 

Ak poslanec nie je schopný vyriešiť 

konflikt záujmov, oznámi to písomne 

predsedovi. Ten vec predloží poradnému 

výboru a podľa postupu stanoveného 

v článku 8 vykoná všetky potrebné kroky 

aby konflikt záujmov vyriešil. V prípade 

nejasností môže poslanec požiadať o 

dôverné stanovisko k správaniu poslancov 

poradný výbor, ktorý je ustanovený v 

článku 7. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/363 

Pozmeňujúci návrh  363 

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 

Príloha I – článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

e) akúkoľvek platenú, príležitostnú 

vonkajšiu činnosť (vrátane písomnej 

tvorby, prednášok alebo znalectva), ak 

celková výška odmeny predstavuje viac 

ako 5 000 EUR za kalendárny rok, 

e) akúkoľvek platenú príležitostnú 

vonkajšiu činnosť (vrátane písomnej 

tvorby, prednášok alebo znalectva), 

Or. en 

 


