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7.12.2016 A8-0344/375 

Τροπολογία  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 

συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 166 

παράγραφος 3 του Κανονισμού. 

Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 

συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 166 

παράγραφος 3 του Κανονισμού. Σε 

σοβαρότερες περιπτώσεις, η 

επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 

συνίσταται στην αναστολή του 

δικαιώματος ψήφου στις επιτροπές και/ή 

στην Oλομέλεια μέχρις ότου ο βουλευτής 

διευθετήσει τη σύγκρουση συμφερόντων. 

Kάθε μέτρο ή κύρωση που επιβάλλεται 

στους βουλευτές δημοσιοποιείται. 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Τροπολογία  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Παράρτημα XVI – παράγραφος 17 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές 

συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 

για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 

ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 

αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 

θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 

δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 

ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 

προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 

του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 

τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 

ανατεθεί. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών καταρτίζει τυποποιημένο 

έντυπο για να διευκολύνει την αξιολόγηση. 

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές 

συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 

για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 

ορισθέντες Επιτρόπους. Oι συνεδριάσεις 

αυτές είναι δημόσιες. Οι συντονιστές 

καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 

άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 

διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 

αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 

για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 

οποία τους έχουν ανατεθεί. Η Διάσκεψη 

των Προέδρων των Επιτροπών καταρτίζει 

τυποποιημένο έντυπο για να διευκολύνει 

την αξιολόγηση. Tηρείται και 

δημοσιοποιείται αρχείο των δηλώσεων 

αυτών. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Τροπολογία  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Παράρτημα XVI – παράγραφος 20 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 

ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 

Πρόεδρος απευθύνεται γραπτώς εξ 

ονόματός τους στον εκλεγέντα Πρόεδρο 

της Επιτροπής. Οι συντονιστές λαμβάνουν 

υπόψη τους την απάντηση. 

Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 

ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 

Πρόεδρος απευθύνεται γραπτώς εξ 

ονόματός τους στον εκλεγέντα Πρόεδρο 

της Επιτροπής. H απόφαση σχετικά με το 

κατά πόσον θα ζητηθούν περαιτέρω 

πληροφορίες καταγράφεται και 

δημοσιοποιείται. Οι συντονιστές 

λαμβάνουν υπόψη τους την απάντηση. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Τροπολογία  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Παράρτημα XVI – παράγραφος 21 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 

επιτύχουν συναίνεση ως προς την 

αξιολόγηση ή μετά από αίτημα πολιτικής 

ομάδας, ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση 

της ολομέλειας της επιτροπής. Ως 

τελευταία λύση, ο πρόεδρος υποβάλλει τις 

δύο αποφάσεις σε μυστική ψηφοφορία. 

Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 

επιτύχουν συναίνεση ως προς την 

αξιολόγηση ή μετά από αίτημα πολιτικής 

ομάδας, ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση 

της ολομέλειας της επιτροπής. Μετά από 

τη συζήτηση κατά την εν λόγω 

συνεδρίαση, ο πρόεδρος υποβάλλει τις δύο 

αποφάσεις σε ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Τροπολογία  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Παράρτημα XVI – παράγραφος 26 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που 

θεσπίζεται με την παράγραφο 1 στοιχείο 

γ) όγδοο εδάφιο, όταν η ψηφοφορία στην 

ολομέλεια αφορά έναν μόνο Επίτροπο 

διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. 

διαγράφεται· 

Or. en 

 


