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7.12.2016 A8-0344/364 

Ändringsförslag  364 

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 g 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

g) Alla 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, varvid givarens 

identitet ska anges. 

utgår 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/365 

Ändringsförslag  365 

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 3a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a. I slutet av varje år ska 

ledamöterna underrätta talmannen om 

sin skattedeklaration och lämna uppgifter 

om sin arvssituation. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/366 

Ändringsförslag  366 

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 4 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

4. En ledamot får inte väljas till en 

befattning inom Europaparlamentet eller 

dess organ, utses till föredragande eller 

delta i en officiell delegation om han eller 

hon inte har lämnat in sin förklaring om 

ekonomiska intressen. 

4. En ledamot får inte väljas till en 

befattning inom Europaparlamentet eller 

dess organ, utses till föredragande eller 

skuggföredragande eller delta i en officiell 

delegation, om han eller hon inte har 

lämnat in sin förklaring om ekonomiska 

intressen och uppgifter om sin 

skattedeklaration och arvssituation. 

Ledamöter som väljs eller utses till sådana 

poster ska mista befattningen om de 

underlåter att underrätta talmannen om 

ändringar som påverkar deras förklaring, 

inom 30 dagar från det att varje ändring 

har inträtt, enligt punkt 1, eller att 

meddela sin årliga skattedeklaration och 

uppgifter om arvssituationen i enlighet 

med punkt 3a. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/367 

Ändringsförslag  367 

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 6 – punkt 1a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 I detta fall ska den rådgivande kommittén 

och andra behöriga parlamentsorgan 

granska den tidigare ledamotens 

uppträdande, däribland kontrollera om 

passerkortet används och förebygga och 

förhindra intressekonflikter. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/368 

Ändringsförslag  368 

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 7– punkt 2 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Den rådgivande kommittén ska bestå av 

fem ledamöter som ingår i presidiet för 

utskottet för konstitutionella frågor 

respektive utskottet för rättsliga frågor, 

eller är samordnare i något av dessa 

utskott, vilka ska utses av talmannen direkt 

efter talmansvalet med beaktande av deras 

erfarenhet och den politiska jämvikten. 

Den rådgivande kommittén ska bestå av 

fem ledamöter som är välkända och 

oberoende etikexperter och som utsetts 

genom ett offentligt och öppet urval av 

meritförteckningar som genomförts av 
utskottet för konstitutionella frågor 

respektive utskottet för rättsliga frågor, och 

som ska utnämnas av talmannen direkt 

efter talmansvalet. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Ändringsförslag  369 

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 7– punkt 3 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

När talmannen tillträder sin befattning ska 

han eller hon även utse reservledamöter till 

den rådgivande kommittén, så att det för 

varje politisk grupp som inte är 

representerad i den rådgivande kommittén 

finns en reserv. 

När talmannen tillträder sin befattning ska 

han eller hon även utnämna tre 

reservledamöter till den rådgivande 

kommittén i enlighet med förfarandet som 

anges i punkt 2. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/370 

Ändringsförslag  370 

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 7– punkt 4 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

På begäran av talmannen ska den 

rådgivande kommittén även bedöma 

misstänkta fall av överträdelser av denna 

uppförandekod och ge talmannen råd om 

vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. 

På begäran av talmannen ska den 

rådgivande kommittén även bedöma 

misstänkta fall av överträdelser av denna 

uppförandekod och ge talmannen råd om 

vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. 

Den rådgivande kommittén får på eget 

initiativ granska de förklaringar som 

ledamöterna lämnat in, för att kontrollera 

om uppgifterna verkar vara korrekta och 

undersöka eventuella inkonsekvenser.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/371 

Ändringsförslag  371 

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 7 – punkt 5 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

5. Den rådgivande kommittén får, 

efter samråd med talmannen, rådfråga 

extern expertis. 

5. Den rådgivande kommittén ska 

förses med ett sekretariat och lämpliga 

medel för att kunna utföra sina uppgifter. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/372 

Ändringsförslag  372 

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 8 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Då det finns anledning att 

misstänka att en ledamot av 

Europaparlamentet eventuellt gjort sig 

skyldig till överträdelser av denna 

uppförandekod får talmannen delge den 

rådgivande kommittén dessa misstankar. 

1. Då det finns anledning att 

misstänka att en ledamot av 

Europaparlamentet eventuellt gjort sig 

skyldig till överträdelser av denna 

uppförandekod får talmannen delge den 

rådgivande kommittén dessa misstankar. 

Talmannen ska då alltid meddela ett 

motiverat beslut. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/373 

Ändringsförslag  373 

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 8 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Den rådgivande kommittén ska 

granska omständigheterna kring den 

misstänkta överträdelsen och får höra den 

berörda ledamoten. På grundval av sina 

slutsatser ska kommittén därefter utfärda 

en rekommendation till talmannen om ett 

eventuellt beslut. 

2. Den rådgivande kommittén ska 

granska omständigheterna kring den 

misstänkta överträdelsen och får höra den 

berörda ledamoten. På grundval av sina 

slutsatser ska kommittén därefter utfärda 

en skriftlig rekommendation till talmannen 

om ett eventuellt beslut. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/374 

Ändringsförslag  374 

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 8 – punkt 3 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Om talmannen efter att ha tagit del av 

denna rekommendation drar slutsatsen att 

den berörda ledamoten brutit mot 

uppförandekoden, ska talmannen först höra 

ledamoten, sedan fatta ett motiverat beslut 

om påföljder och därefter delge ledamoten 

beslutet. 

Om talmannen efter att ha tagit del av 

denna rekommendation drar slutsatsen att 

den berörda ledamoten brutit mot 

uppförandekoden, ska talmannen först höra 

ledamoten, sedan fatta ett motiverat beslut 

om påföljder och därefter delge ledamoten 

beslutet. Talmannen ska på samma sätt 

utfärda ett motiverat beslut om han eller 

hon, i strid med den rådgivande 

kommitténs rekommendationer, kommer 

fram till att något brott mot 

uppförandekoden inte skett.  Detta 

motiverade beslut ska offentliggöras. 

Or. en 

 


