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7.12.2016 A8-0344/375 

Pozmeňujúci návrh  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha I – článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Uložená sankcia môže zahŕňať jedno alebo 

niekoľko opatrení uvedených v článku 166 

ods. 3 rokovacieho poriadku. 

Uložená sankcia môže zahŕňať jedno alebo 

niekoľko opatrení uvedených v článku 166 

ods. 3 rokovacieho poriadku. 

V najzávažnejších prípadoch môže 

sankcia zahŕňať pozastavenie 

hlasovacieho práva vo výbore alebo aj v 

pléne, kým poslanec konflikt záujmov 

nevyrieši. Odvolanie sankcie voči 

poslancovi sa zverejní. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Pozmeňujúci návrh  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha XVI – odsek 17 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Predseda výboru a koordinátori sa zídu 

ihneď po skončení vypočutia, aby 

zhodnotili jednotlivých vymenovaných 

členov Komisie. Tieto schôdze sú 

neverejné. Koordinátori sa vyzvú, aby sa 

vyjadrili, či sú vymenovaní členovia 

Komisie podľa ich názoru kvalifikovaní na 

vykonávanie funkcie člena kolégia, ako aj 

na vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 

boli pridelené. Konferencia predsedov 

výborov navrhne na pomoc pri hodnotení 

vzor vyhlásenia. 

Predseda výboru a koordinátori sa zídu 

ihneď po skončení vypočutia, aby 

zhodnotili jednotlivých vymenovaných 

členov Komisie. Tieto schôdze sú verejné. 

Koordinátori sa vyzvú, aby sa vyjadrili, či 

sú vymenovaní členovia Komisie podľa ich 

názoru kvalifikovaní na vykonávanie 

funkcie člena kolégia, ako aj na 

vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 

boli pridelené. Konferencia predsedov 

výborov navrhne na pomoc pri hodnotení 

vzor vyhlásenia. Takéto vyjadrenia 

sa zaznamenávajú a zverejňujú. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Pozmeňujúci návrh  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha XVI – odsek 20 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Ak výbory potrebujú na vypracovanie 

svojho hodnotenia ďalšie informácie, 

predseda Parlamentu o ne v ich mene 

písomne požiada zvoleného predsedu 

Komisie. Koordinátori zohľadnia jeho 

odpoveď. 

Ak výbory potrebujú na vypracovanie 

svojho hodnotenia ďalšie informácie, 

predseda Parlamentu o ne v ich mene 

písomne požiada zvoleného predsedu 

Komisie. Rozhodnutie o tom, či požiadať 

o ďalšie informácie, sa zaznamená 

a zverejní. Koordinátori zohľadnia jeho 

odpoveď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Pozmeňujúci návrh  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha XVI – odsek 21 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Ak koordinátori nie sú schopní dosiahnuť v 

hodnotení dohodu, alebo na žiadosť 

politickej skupiny zvolá predseda výboru 

schôdzu celého výboru. V krajnom 

prípade nechá predseda výboru o 

príslušných dvoch bodoch hodnotenia 

hlasovať v tajnom hlasovaní. 

Ak koordinátori nie sú schopní dosiahnuť v 

hodnotení dohodu, alebo na žiadosť 

politickej skupiny zvolá predseda výboru 

schôdzu celého výboru. V nadväznosti na 

rozpravu počas riadnej schôdze predseda 

nechá o oboch rozhodnutiach hlasovať 

podľa mien. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Pozmeňujúci návrh  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Príloha XVI – odsek 26 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Odchylne od postupu stanoveného v 

odseku 1 písm. c) ôsmy pododsek, ak sa 

hlasovanie v pléne sa týka vymenovania 

jediného člena Komisie, hlasuje sa v 

tajnom hlasovaní. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


