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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/353 

Ändringsförslag  353 

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 204 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Vid det första utskottssammanträdet efter 

det att val av utskottsledamöter har 

förrättats i enlighet med artikel 199 ska 

utskottet i separata omröstningar välja ett 

presidium bestående av en ordförande och 

flera vice ordförande. Det antal vice 

ordförande som ska väljas ska fastställas av 

parlamentet på förslag från 

talmanskonferensen. 

Vid det första utskottssammanträdet efter 

det att val av utskottsledamöter har 

förrättats i enlighet med artikel 199 ska 

utskottet i separata omröstningar välja ett 

presidium bestående av en ordförande och 

flera vice ordförande. Det antal vice 

ordförande som ska väljas ska fastställas av 

parlamentet på förslag från 

talmanskonferensen. Ordförande och vice 

ordförande för utskotten ska väljas i 

överensstämmelse med d’Hondts metod, 

som omnämns i artikel 21a. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/354 

Ändringsförslag  354 

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 204 – punkt 2 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Om detta inte är fallet, eller på begäran av 

en sjättedel av utskottets ledamöter, ska 

valet ske med sluten omröstning. 

utgår 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/355 

Ändringsförslag  355 

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 204 – punkt 2a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. Ordföranden ska styra utskottets 

verksamhet och se till att arbetet fungerar 

smidigt. Ordföranden ska säkerställa 

ledamöternas rättigheter, 

särskilt rättigheterna för dem som ingår i 

en minoritetsgrupp. Ordföranden och vice 

ordförandena ska, där det är tillämpligt, 

ha samma uppgifter som de som fastslås i 

artiklarna 22 och 23 för 

Europaparlamentets talman och vice 

talmän. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/356 

Ändringsförslag  356 

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 2 – artikel 207 – punkt 1a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Protokollen ska också offentliggöras på 

parlamentets webbplats så fort som 

möjligt. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/357 

Ändringsförslag  357 

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 

Bilaga I – artikel 2 – stycke 1 – led ba (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ba) Ledamöterna får under 

mandatperioden inte inneha aktier, 

mandat, tjänster eller något betalt eller 

obetalt arbete som innebär 

förvaltaruppdrag som kan leda till 

potentiella eller faktiska 

intressekonflikter. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/358 

Ändringsförslag  358 

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 

Bilaga I – artikel 2 – stycke 1 – led bb (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 bb) Ledamöterna får inte ta emot 

några ekonomiska bidrag, i form av 

personal eller materiel, som erhålls utöver 

de medel som tillhandahålls av 

parlamentet och som ledamoten erhåller 

av tredje man inom ramen för sin 

politiska verksamhet. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/359 

Ändringsförslag  359 

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 

Bilaga I – artikel 2 – stycke 1 – led bc (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 bc) Ledamöterna måste proaktivt och 

effektivt hantera och om möjligt förhindra 

alla former av intressekonflikter och 

försöka undvika denna typ av situationer. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/360 

Ändringsförslag  360 

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 

Bilaga I – artikel 3 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. En intressekonflikt föreligger när 

en ledamot av Europaparlamentet har ett 

personligt intresse som på otillbörligt sätt 

skulle kunna påverka utövandet av 

uppdraget som ledamot. Någon 

intressekonflikt föreligger inte när en 

ledamot drar fördelar endast i egenskap av 

medlem av befolkningen i sin helhet eller 

av en stor kategori personer. 

1. En intressekonflikt föreligger när 

en ledamot av Europaparlamentet, hans 

eller hennes maka eller make eller 

partner eller en familjemedlem i andra 

ledet, har ett personligt intresse som på 

otillbörligt sätt skulle kunna påverka 

utövandet av uppdraget som ledamot. 

Någon intressekonflikt föreligger inte när 

en ledamot drar fördelar endast i egenskap 

av medlem av befolkningen i sin helhet 

eller av en stor kategori personer. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/361 

Ändringsförslag  361 

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 

Bilaga I – artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. En intressekonflikt bör anses 

föreligga när en ledamot befinner sig i en 

av följande situationer, och framför allt 

när han eller hon 

– är anställd eller erhåller någon form av 

förmån eller ersättning från en 

branschlobbygrupp, lobbykonsult eller 

annan lobbyaktör, 

– utför någon form av lobbyverksamhet 

eller betalt arbete för att representera 

externa organ, däribland advokatbyråer, 

– innehar en betald eller obetald post i en 

rådgivande kommitté eller företagsledning 

i företag som verkar inom samma 

områden som ledamoten sannolikt 

kommer att reglera, eller som har ett 

särskilt intresse i att påverka parlamentets 

verksamhet, 

– innehar någon form av värdepapper, 

däribland aktier och aktieoptioner, eller 

har ekonomiska intressen i företag som 

verkar inom samma områden som 

ledamoten sannolikt kommer att reglera, 

eller som har ett särskilt intresse i att 

påverka parlamentets verksamhet, 

Den rådgivande kommittén kommer att 

lägga fram en icke-uttömmande 

förteckning över kriterier som ska 

tillämpas för att avgöra vilka aktiviteter 

som utgör en intressekonflikt. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/362 

Ändringsförslag  362 

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 

Bilaga I – artikel 3 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Varje ledamot som anser sig ha 

hamnat i en intressekonflikt ska omedelbart 

vidta de åtgärder som behövs för att 

avhjälpa situationen i enlighet med denna 

uppförandekods principer och 

bestämmelser. Om ledamoten inte själv 

kan lösa intressekonflikten ska han eller 

hon skriftligen meddela talmannen. I 

tveksamma fall kan ledamoten i förtroende 

rådfråga den rådgivande kommitté för 

ledamöters uppförande som inrättas genom 

artikel 7. 

2. Varje ledamot som anser sig ha 

hamnat i en intressekonflikt ska omedelbart 

vidta de åtgärder som behövs för att 

avhjälpa situationen i enlighet med denna 

uppförandekods principer och 

bestämmelser. Om ledamoten inte själv 

kan lösa intressekonflikten ska han eller 

hon skriftligen meddela talmannen. 

Talmannen ska återförvisa ärendet till 

den rådgivande kommittén och, i enlighet 

med förfarandet i artikel 8, vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att lösa 

intressekonflikten. I tveksamma fall kan 

ledamoten i förtroende rådfråga den 

rådgivande kommitté för ledamöters 

uppförande som inrättas genom artikel 7. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/363 

Ändringsförslag  363 

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 

Bilaga I – artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led e 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

e) Varje avlönad tillfällig extern 

verksamhet (till exempel som skribent, 

konferencier eller sakkunnig) om den 

totala ersättningen överstiger 5 000 EUR 

per kalenderår. 

e) Varje avlönad tillfällig extern 

verksamhet (till exempel som skribent, 

konferencier eller sakkunnig). 

Or. en 

 


