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7.12.2016 A8-0344/375 

Pozměňovací návrh  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Příloha I - čl. 8 - odst. 3 - pododst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 

nebo více opatření stanovených v čl. 166 

odst. 3 jednacího řádu. 

Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 

nebo více opatření stanovených v čl. 166 

odst. 3 jednacího řádu. V nejzávažnějších 

případech může sankce spočívat 

v pozastavení práva hlasovat ve výboru 

nebo na plenárním zasedání do doby, než 

poslanec střet zájmů vyřeší. Nápravné 

opatření nebo sankce uložené poslanci se 

zveřejní. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Pozměňovací návrh  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Příloha XVI – odstavec 17 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Předseda a koordinátoři se sejdou 

neprodleně po ukončení slyšení a provedou 

hodnocení jednotlivých kandidátů na 

komisaře. Tyto schůze jsou neveřejné. 

Koordinátoři jsou vyzváni, aby se vyjádřili 

k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře 

podle jejich názoru způsobilí být členy 

sboru a vykonávat specifické úkoly, které 

jim byly přiděleny. S cílem napomoci 

průběhu hodnocení vypracuje Konference 

předsedů výborů vzor zprávy. 

Předseda a koordinátoři se sejdou 

neprodleně po ukončení slyšení a provedou 

hodnocení jednotlivých kandidátů na 

komisaře. Tyto schůze jsou veřejné. 

Koordinátoři jsou vyzváni, aby se vyjádřili 

k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře 

podle jejich názoru způsobilí být členy 

sboru a vykonávat specifické úkoly, které 

jim byly přiděleny. S cílem napomoci 

průběhu hodnocení vypracuje Konference 

předsedů výborů vzor zprávy. Tato 

prohlášení budou zaznamenána a záznam 

se zveřejní. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Pozměňovací návrh  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Příloha XVI – odstavec 20 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Pokud výbory za účelem dokončení svého 

hodnocení požadují další informace, obrátí 

se předseda jejich jménem písemně 

na nově zvoleného předsedu Komise. 

Koordinátoři odpověď předsedy Komise 

zohlední. 

Pokud výbory za účelem dokončení svého 

hodnocení požadují další informace, obrátí 

se předseda jejich jménem písemně 

na nově zvoleného předsedu Komise. 

Rozhodnutí, zda požádat o další 

informace, se zaznamená a zveřejní. 

Koordinátoři odpověď předsedy Komise 

zohlední. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Pozměňovací návrh  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Příloha XVI – odstavec 21 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Pokud koordinátoři nedospějí k dohodě 

týkající se hodnocení nebo na žádost jedné 

politické skupiny, svolá předseda schůzi 

celého výboru. V krajním případě nechá 

předseda o obou rozhodnutích tajně 

hlasovat. 

Pokud koordinátoři nedospějí k dohodě 

týkající se hodnocení nebo na žádost jedné 

politické skupiny, svolá předseda schůzi 

celého výboru. Po rozpravě na schůzi 

všech členů předloží předseda obě 

rozhodnutí ke jmenovitému hlasování. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Pozměňovací návrh  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Příloha XVI – odstavec 26 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Odchylně od postupu stanoveného v 

bodě 1 písm. c) osmém pododstavci se v 

případě, kdy se hlasování na plenárním 

zasedání týká jmenování jediného 

komisaře, hlasuje tajně. 

vypouští se 

Or. en 

 


