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7.12.2016 A8-0344/421 

Amendamentul  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 150 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

2. Punctele înscrise în proiectul 

definitiv de ordine de zi în vederea votării 

fără amendamente nu mai formează 

obiectul unei dezbateri, cu excepția cazului 

în care Parlamentul hotărăște altfel, cu 

ocazia adoptării ordinii de zi la începutul 

perioadei de sesiune, la propunerea 

Conferinței președinților sau la cererea 

unui grup politic sau a unui număr de cel 

puțin 40 de deputați. 

2. Punctele înscrise în proiectul 

definitiv de ordine de zi în vederea votării 

fără amendamente nu mai formează 

obiectul unei dezbateri, cu excepția cazului 

în care Parlamentul hotărăște altfel, cu 

ocazia adoptării ordinii de zi la începutul 

perioadei de sesiune, la propunerea 

Conferinței președinților sau la cererea 

unui grup politic sau a unui număr de cel 

puțin 25 de deputați. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Amendamentul  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 150 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

3. În momentul întocmirii proiectului 

definitiv de ordine de zi a perioadei de 

sesiune, Conferința președinților poate 

propune înscrierea altor puncte fără 

amendamente sau dezbateri. La adoptarea 

ordinii de zi, Parlamentul nu poate reține 

astfel de propuneri în cazul în care un grup 

politic sau un număr de cel puțin 40 de 

deputați și-au manifestat în scris opoziția 

cu cel puțin o oră înainte de deschiderea 

perioadei de sesiune. 

3. În momentul întocmirii proiectului 

definitiv de ordine de zi a perioadei de 

sesiune, Conferința președinților poate 

propune înscrierea altor puncte fără 

amendamente sau dezbateri. La adoptarea 

ordinii de zi, Parlamentul nu poate reține 

astfel de propuneri în cazul în care un grup 

politic sau un număr de cel puțin 25 de 

deputați și-au manifestat în scris opoziția 

cu cel puțin o oră înainte de deschiderea 

perioadei de sesiune. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Amendamentul  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 152 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

1. Parlamentul se pronunță, la 

începutul fiecărei perioade de sesiune, cu 

privire la proiectul definitiv de ordine de 

zi. Propunerile de modificare pot fi 

prezentate de o comisie, un grup politic sau 

un număr de cel puțin 40 de deputați. 

Președintele trebuie să fie sesizat cu privire 

la aceste propuneri cu cel puțin o oră 

înainte de deschiderea perioadei de 

sesiune. Pentru fiecare propunere, 

Președintele poate da cuvântul autorului, 

unui vorbitor în favoarea și unui vorbitor 

împotriva propunerii. Timpul afectat luării 

de cuvânt este limitat la un minut. 

1. Parlamentul se pronunță, la 

începutul fiecărei perioade de sesiune, cu 

privire la proiectul definitiv de ordine de 

zi. Propunerile de modificare pot fi 

prezentate de o comisie, un grup politic sau 

un număr de cel puțin 25 de deputați. 

Președintele trebuie să fie sesizat cu privire 

la aceste propuneri cu cel puțin o oră 

înainte de deschiderea perioadei de 

sesiune. Pentru fiecare propunere, 

Președintele poate da cuvântul autorului, 

unui vorbitor în favoarea și unui vorbitor 

împotriva propunerii. Timpul afectat luării 

de cuvânt este limitat la un minut. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Amendamentul  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 153 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 153a 

 Dezbatere tematică solicitată de un grup 

politic 

 1. Proiectul de ordine de zi al fiecărei 

perioade de sesiune prevede una sau două 

perioade de cel puțin 60 de minute fiecare 

pentru dezbateri privind o temă legată de 

politica Uniunii Europene sau de un 

răspuns al Comisiei la o întrebare. 

 2. Fiecare grup politic are dreptul de a 

propune tema pe care o dorește pentru cel 

puțin o astfel de dezbatere pe an. 

Conferința președinților asigură, pe 

parcursul unei perioade de douăsprezece 

luni consecutive, o repartizare egală între 

grupurile politice în ceea ce privește acest 

drept. 

 3. Grupurile politice transmit în scris 

președintelui tema pe care o doresc, 

înainte de întocmirea proiectului definitiv 

de ordine de zi de către Conferința 

președinților. Se respectă pe deplin 

articolul 38 alineatul (1) privind 

drepturile, libertățile și principiile 

recunoscute la articolul 6 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană și valorile 
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consacrate la articolul 2 din tratat. 

 4. Conferința președinților stabilește 

momentul în care să aibă loc dezbaterea. 

Ea poate decide cu o majoritate 

reprezentând patru cincimi dintre 

deputații care compun Parlamentul să 

respingă o chestiune înaintată de un grup 

politic și care încalcă drepturile 

fundamentale și drepturile omului 

consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale. 

 5. Dezbaterea este introdusă de către un 

reprezentant al grupului politic care a 

propus tema. După această introducere, 

timpul afectat luării de cuvânt se alocă în 

conformitate cu articolul 162 alineatele 

(4) și (5). 

 6. Dezbaterea se încheie fără adoptarea 

unei rezoluții. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Amendamentul  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 153 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

1. Un grup politic sau un număr de cel 

puțin 40 de deputați pot cere înscrierea pe 

ordinea de zi a Parlamentului a unei 

dezbateri extraordinare pe o temă de 

interes major privind politica Uniunii 

Europene. În mod normal, nu se 

organizează mai mult de o dezbatere 

extraordinară în cursul unei perioade de 

sesiune. 

1. Un grup politic sau un număr de cel 

puțin 25 de deputați pot cere înscrierea pe 

ordinea de zi a Parlamentului a unei 

dezbateri extraordinare pe o temă de 

interes major privind politica Uniunii 

Europene. În mod normal, nu se 

organizează mai mult de o dezbatere 

extraordinară în cursul unei perioade de 

sesiune. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Amendamentul  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 154 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

1. Președintele, o comisie, un grup 

politic, un număr de cel puțin 40 de 

deputați, Comisia sau Consiliul pot 

propune Parlamentului dezbaterea în regim 

de urgență a unei propuneri care face 

obiectul consultării Parlamentului, în 

conformitate cu articolul 47 alineatul (1). 

În acest scop, trebuie prezentată o cerere 

motivată, în scris. 

1. Președintele, o comisie, un grup 

politic, un număr de cel puțin 25 de 

deputați, Comisia sau Consiliul pot 

propune Parlamentului dezbaterea în regim 

de urgență a unei propuneri care face 

obiectul consultării Parlamentului, în 

conformitate cu articolul 47 alineatul (1). 

În acest scop, trebuie prezentată o cerere 

motivată, în scris. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Amendamentul  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 158 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

4. În cursul reuniunilor comisiilor sau 

ale delegațiilor în afara locurilor obișnuite 

de desfășurare a activității, interpretarea se 

asigură din și în limbile membrilor care și-

au confirmat participarea la reuniune. 

Acest regim poate fi simplificat în mod 

excepțional, cu acordul membrilor 

comisiilor sau ai delegațiilor. În caz de 

dezacord, Biroul este cel care hotărăște. 

4. În cursul reuniunilor comisiilor sau 

ale delegațiilor în afara locurilor obișnuite 

de desfășurare a activității, interpretarea se 

asigură din și în limbile membrilor care și-

au confirmat participarea la reuniune. 

Acest regim poate fi simplificat în mod 

excepțional, cu acordul membrilor 

comisiilor sau ai delegațiilor. În caz de 

dezacord, trebuie să se ofere servicii de 

interpretariat pentru a se asigura 

respectarea principiului 

multilingvismului. 

Or. en 



 

AM\1112163RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2016 A8-0344/428 

Amendamentul  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 163 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

În timpul primei ședințe a fiecărei perioade 

de sesiune, Președintele poate acorda 

cuvântul, pentru cel mult 30 de minute, 

deputaților care doresc să atragă atenția 

Parlamentului cu privire la o chestiune 

politică importantă. Timpul acordat 

fiecărui deputat pentru a lua cuvântul nu 

trebuie să depășească un minut. 

Președintele poate autoriza o altă perioadă 

similară în alt moment al aceleiași perioade 

de sesiune. 

La începutul primei ședințe a fiecărei 

perioade de sesiune, Președintele poate 

acorda cuvântul, pentru cel mult 30 de 

minute, deputaților care doresc să atragă 

atenția Parlamentului cu privire la o 

chestiune politică importantă. Timpul 

acordat fiecărui deputat pentru a lua 

cuvântul nu trebuie să depășească un 

minut. Președintele poate autoriza o altă 

perioadă similară în alt moment al aceleiași 

perioade de sesiune. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Amendamentul  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 168 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 168a 

 Praguri 

 1. În sensul prezentului regulament, cu 

excepția cazului în care se specifică altfel, 

se aplică următoarele definiții: 

 (a) „prag redus” înseamnă a douăzecea 

parte din totalul deputaților care compun 

Parlamentul sau un grup politic; 

 (b) „prag mediu” înseamnă o zecime 

dintre deputații care compun Parlamentul 

sau un grup politic; 

 (c) „prag ridicat” înseamnă o cincime 

dintre deputații care compun 

Parlamentul, formată dintr-un grup 

politic sau din mai multe grupuri politice 

sau din deputați individuali, sau o 

combinație a acestora. 

 2. În cazul în care, pentru a determina 

dacă s-a atins pragul aplicabil, este 

necesară semnătura unui deputat, această 

semnătură poate fi dată fie olograf, fie 

electronic, prin sistemul de semnături 

electronice al Parlamentului. În 

termenele aplicabile, un deputat își poate 

retrage semnătura, dar nu și-o poate 
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reînnoi ulterior. 

 3. În cazul în care este necesar sprijinul 

unui grup politic pentru a atinge un prag, 

grupul poate acționa prin intermediul 

președintelui său sau al unei persoane 

desemnate în bună și cuvenită formă de 

acesta în acest scop. 

 4. Sprijinul unui grup politic este calculat 

după cum urmează pentru aplicarea 

pragului mediu și al celui ridicat: 

 – în cazul în care un articol care prevede 

un asemenea prag este invocat în cadrul 

unei ședințe sau al unei reuniuni: toți 

deputații care sunt prezenți fizic și care 

aparțin grupului care își acordă sprijinul; 

 – în toate celelalte cazuri: toți deputații 

care aparțin grupului care își acordă 

sprijinul. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Amendamentul  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Articolul 168 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

3. Orice vot este valabil, indiferent de 

numărul de votanți, în cazul în care, în 

momentul votării, Președintele nu constată, 

la cererea prealabilă a unui număr de cel 

puțin 40 de deputați, că nu este întrunit 

cvorumul. În cazul în care, în urma votului, 

se constată că nu este întrunit cvorumul, 

votul se înscrie pe ordinea de zi a ședinței 

următoare. 

3. Orice vot este valabil, indiferent de 

numărul de votanți, în cazul în care, în 

momentul votării, Președintele nu constată, 

la cererea prealabilă a unui număr de cel 

puțin 25 de deputați, că nu este întrunit 

cvorumul. În cazul în care, în urma votului, 

se constată că nu este întrunit cvorumul, 

votul se înscrie pe ordinea de zi a ședinței 

următoare. 

Or. en 

 

 

 


