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7.12.2016 A8-0344/375 

Poprawka  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Nałożona sankcja może obejmować jeden 

lub kilka środków wymienionych 

w art. 166 ust. 3 Regulaminu. 

Nałożona sankcja może obejmować jeden 

lub kilka środków wymienionych w art. 

166 ust. 3 Regulaminu. W 

najpoważniejszych przypadkach sankcja 

może polegać na zawieszeniu prawa do 

głosowania w komisji lub na posiedzeniu 

plenarnym do momentu rozwiązania przez 

posła kwestii konfliktu interesów. Środek 

prawny lub sankcję zastosowane wobec 

posła podaje się do wiadomości 

publicznej. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Poprawka  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI – ustęp 17 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Przewodniczący i koordynatorzy spotykają 

się niezwłocznie po zakończeniu 

przesłuchań w celu dokonania oceny 

poszczególnych kandydatów na komisarzy. 

Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 

zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o 

ocenę, czy w ich opinii kandydaci na 

komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 

do zasiadania w kolegium, jak i do 

wypełniania szczególnych obowiązków, 

które im powierzono. Konferencja 

Przewodniczących Komisji opracowuje 

wzór pro forma mający ułatwić dokonanie 

oceny. 

Przewodniczący i koordynatorzy spotykają 

się niezwłocznie po zakończeniu 

przesłuchań w celu dokonania oceny 

poszczególnych kandydatów na komisarzy. 

Posiedzenia te są jawne. Koordynatorzy są 

proszeni o ocenę, czy w ich opinii 

kandydaci na komisarzy posiadają 

kwalifikacje zarówno do zasiadania w 

kolegium, jak i do wypełniania 

szczególnych obowiązków, które im 

powierzono. Konferencja 

Przewodniczących Komisji opracowuje 

wzór pro forma mający ułatwić dokonanie 

oceny. Zapisy takich ocen zachowuje się i 

podaje do wiadomości publicznej. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Poprawka  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI – ustęp 20 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeżeli komisjom potrzebne są do dokonania 

oceny dodatkowe informacje, 

przewodniczący zwraca się w ich imieniu 

pisemnie do nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji. Koordynatorzy 

biorą pod uwagę jego odpowiedź. 

Jeżeli komisjom potrzebne są do dokonania 

oceny dodatkowe informacje, 

przewodniczący zwraca się w ich imieniu 

pisemnie do nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji. Decyzję o 

wezwaniu do udzielenia dodatkowych 

informacji zachowuje się i podaje do 

wiadomości publicznej. Koordynatorzy 

biorą pod uwagę jego odpowiedź. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Poprawka  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI – ustęp 21 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeżeli koordynatorom nie udaje się 

osiągnąć porozumienia co do oceny lub na 

wniosek grupy politycznej przewodniczący 

zwołuje posiedzenie komisji w pełnym 

składzie. W ostateczności jej 

przewodniczący poddaje obie decyzje pod 

głosowanie tajne. 

Jeżeli koordynatorom nie udaje się 

osiągnąć porozumienia co do oceny lub na 

wniosek grupy politycznej przewodniczący 

zwołuje posiedzenie komisji w pełnym 

składzie. Po przeprowadzeniu debaty na 

posiedzeniu komisji w pełnym składzie 
przewodniczący poddaje obie decyzje pod 

głosowanie imienne. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Poprawka  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI – ustęp 26 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

W drodze odstępstwa od procedury 

określonej w ust. 1 lit. c) akapit ósmy, 

jeżeli głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym dotyczy nominacji 

pojedynczego komisarza, przeprowadzane 

jest głosowanie tajne. 

skreśla się 

Or. en 

 


