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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/364 

Amandman  364 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka g 

 
Tekst na snazi Izmjena 

(g) svaku financijsku pomoć ili pomoć 

u osoblju ili stvarima koju dobivaju uz 

sredstva koja osigurava Parlament i koju 

im u okviru političkog djelovanja 

dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet 

otkriva. 

Briše se. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/365 

Amandman  365 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 4. – stavak 3.a (novi) 

 
Tekst na snazi Izmjena 

 3 a. Na kraju svake godine zastupnici 

obavještavaju predsjednika o svojoj 

poreznoj prijavi i imovinskom stanju. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/366 

Amandman  366 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 4. – stavak 4. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

4. Zastupnik ne može biti izabran za 

obnašanje dužnosti u Parlamentu ili 

njegovim tijelima, biti imenovan 

izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom 

izaslanstvu ako nije podnio svoju izjavu o 

financijskim interesima. 

4. Zastupnik ne može biti izabran za 

obnašanje dužnosti u Parlamentu ili 

njegovim tijelima, biti imenovan 

izvjestiteljem ili izvjestiteljem u sjeni ili 

sudjelovati u službenom izaslanstvu ako 

nije podnio svoju izjavu o financijskim 

interesima, svoju poreznu prijavu 

i imovinsko stanje. Ako su izabrani ili 

imenovani na takve funkcije, uklanjaju se 

s dužnosti ako u roku od 30 dana od svake 

promjene predsjednika ne obavijeste o 

svim promjenama koje utječu na njihovu 

izjavu u skladu sa stavkom 1. ili ako ne 

pošalju svoju godišnju poreznu prijavu 

i imovinsko stanje u skladu sa stavkom 

3.a. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/367 

Amandman  367 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 6. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst na snazi Izmjena 

 U tom slučaju Savjetodavni odbor i druga 

nadležna parlamentarna tijela nadziru 

ponašanje bivših zastupnika, uključujući 

upotrebu službene iskaznice, kako bi se 

spriječio i izbjegao bilo kakav mogući 

sukob interesa. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/368 

Amandman  368 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

Savjetodavni odbor čini pet zastupnika 

koje predsjednik imenuje na početku svog 

mandata među zastupnicima 

predsjedništava i koordinatora Odbora za 

ustavna pitanja i Odbora za pravna 

pitanja vodeći računa o iskustvu 

zastupnika i političkoj ravnoteži. 

Savjetodavni odbor čini pet zastupnika 

koje predsjednik imenuje na početku svog 

mandata među poznatim i neovisnim 

stručnjacima za etiku, izabranima na 

temelju otvorenog i javnog odabira 

životopisa, koji organiziraju Odbor za 

ustavna pitanja i Odbor za pravna pitanja. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Amandman  369 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 7. – stavak 3. – podstavak 1. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

Predsjednik na početku svog mandata 

također imenuje dopunske članove 

Savjetodavnog odbora, po jednog za svaki 

klub zastupnika koji nije zastupljen u 

Savjetodavnom odboru. 

Predsjednik na početku svog mandata 

također imenuje tri dopunska člana 

Savjetodavnog odbora u skladu s 

postupkom iz stavka 2. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/370 

Amandman  370 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 7. – stavak 4. – podstavak 2. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

Na zahtjev predsjednika Savjetodavni 

odbor također procjenjuje navodne 

slučajeve kršenja ovog Kodeksa ponašanja 

i savjetuje predsjednika o mogućim 

mjerama koje treba poduzeti. 

Na zahtjev predsjednika Savjetodavni 

odbor također procjenjuje navodne 

slučajeve kršenja ovog Kodeksa ponašanja 

i savjetuje predsjednika o mogućim 

mjerama koje treba poduzeti. Savjetodavni 

odbor može po službenoj dužnosti 

provjeravati izjave koje su podnijeli 

zastupnici kako bi se provjerila 

vjerodostojnost i točnost navedenih 

podataka i ispitale sve nedosljednosti. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/371 

Amandman  371 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 7. – stavak 5. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

5. Nakon savjetovanja s 

predsjednikom Savjetodavni odbor može 

zatražiti savjet vanjskih stručnjaka. 

5. Savjetodavni odbor ima tajništvo i 

odgovarajuća sredstva za provedbu svojih 

zadaća. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/372 

Amandman  372 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

1. Kada je opravdano misliti da je 

zastupnik u Europskom parlamentu možda 

prekršio ovaj Kodeks ponašanja, 

predsjednik s tim može upoznati 

Savjetodavni odbor. 

1. Kada je opravdano misliti da je 

zastupnik u Europskom parlamentu možda 

prekršio ovaj Kodeks ponašanja, 

predsjednik s tim može upoznati 

Savjetodavni odbor. U svakom slučaju 

predsjednik donosi obrazloženu odluku. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/373 

Amandman  373 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 8. – stavak 2. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

2. Savjetodavni odbor istražuje 

okolnosti navodnog kršenja i može 

saslušati dotičnog zastupnika. Na temelju 

svojih zaključaka predsjedniku sastavlja 

preporuku u vezi moguće odluke. 

2. Savjetodavni odbor istražuje 

okolnosti navodnog kršenja i može 

saslušati dotičnog zastupnika. Na temelju 

svojih zaključaka predsjedniku podnosi 

pisanu preporuku u vezi moguće odluke. 

Or. en 
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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.12.2016 A8-0344/374 

Amandman  374 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 8. – stavak 3. – podstavak 1. 

 
Tekst na snazi Izmjena 

Ako, uzimajući u obzir preporuku, 

predsjednik zaključi da je dotični zastupnik 

prekršio Kodeks ponašanja, nakon 

saslušanja zastupnika donosi obrazloženu 

odluku koja određuje kaznu, a o kojoj 

obavještava zastupnika. 

Ako, uzimajući u obzir preporuku, 

predsjednik zaključi da je dotični zastupnik 

prekršio Kodeks ponašanja, nakon 

saslušanja zastupnika donosi obrazloženu 

odluku koja određuje kaznu, a o kojoj 

obavještava zastupnika. Istu obrazloženu 

odluku predsjednik donosi ako suprotno 

preporuci Savjetodavnog odbora zaključi 

da Kodeks ponašanja nije prekršen. Te se 

obrazložene odluke objavljuju. 

Or. en 

 


