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7.12.2016 A8-0344/421 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 150 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Ärenden som har förts upp på det 

slutgiltiga förslaget till föredragningslista 

för omröstning utan ändringsförslag ska 

även avgöras utan debatt, såvida inte 

parlamentet, på förslag av 

talmanskonferensen eller på begäran av en 

politisk grupp eller minst 40 ledamöter, 

beslutar annorlunda då föredragningslistan 

godkänns vid sammanträdesperiodens 

inledning. 

2. Ärenden som har förts upp på det 

slutgiltiga förslaget till föredragningslista 

för omröstning utan ändringsförslag ska 

även avgöras utan debatt, såvida inte 

parlamentet, på förslag av 

talmanskonferensen eller på begäran av en 

politisk grupp eller minst 25 ledamöter, 

beslutar annorlunda då föredragningslistan 

godkänns vid sammanträdesperiodens 

inledning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 150 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. När talmanskonferensen upprättar 

det slutgiltiga förslaget till 

föredragningslista för en 

sammanträdesperiod får den föreslå att 

andra ärenden ska behandlas utan 

ändringsförslag eller debatt. När 

parlamentet godkänner föredragningslistan 

får det inte godkänna något sådant förslag 

om en politisk grupp eller minst 

40 ledamöter skriftligen har motsatt sig 

detta minst en timme innan 

sammanträdesperioden inleds. 

3. När talmanskonferensen upprättar 

det slutgiltiga förslaget till 

föredragningslista för en 

sammanträdesperiod får den föreslå att 

andra ärenden ska behandlas utan 

ändringsförslag eller debatt. När 

parlamentet godkänner föredragningslistan 

får det inte godkänna något sådant förslag 

om en politisk grupp eller minst 

25 ledamöter skriftligen har motsatt sig 

detta minst en timme innan 

sammanträdesperioden inleds. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 152 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Parlamentet ska vid början av varje 

sammanträdesperiod fatta beslut om det 

slutgiltiga förslaget till föredragningslista. 

Ändringsförslag kan läggas fram av ett 

utskott, en politisk grupp eller minst 

40 ledamöter. Alla sådana förslag ska vara 

talmannen tillhanda senast en timme före 

sammanträdesperiodens början. Talmannen 

kan ge ordet till förslagsställaren, en talare 

som är för förslaget och en talare som är 

emot förslaget. Talartiden får inte överstiga 

en minut. 

1. Parlamentet ska vid början av varje 

sammanträdesperiod fatta beslut om det 

slutgiltiga förslaget till föredragningslista. 

Ändringsförslag kan läggas fram av ett 

utskott, en politisk grupp eller minst 

25 ledamöter. Alla sådana förslag ska vara 

talmannen tillhanda senast en timme före 

sammanträdesperiodens början. Talmannen 

kan ge ordet till förslagsställaren, en talare 

som är för förslaget och en talare som är 

emot förslaget. Talartiden får inte överstiga 

en minut. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 153a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 153a (ny) 

 Debatt om aktuella frågor som begärs av 

en politisk grupp 

 1. Vid varje plenarsammanträde ska det i 

förslaget till föredragningslista avsättas 

en eller två perioder om minst 60 minuter 

för debatter om en aktuell fråga som 

behandlar Europeiska unionens politik 

eller kommissionens svar på en fråga. 

 2. Varje politisk grupp ska ha rätt att 

föreslå en valfri aktuell fråga till minst en 

sådan debatt varje år. 

Talmanskonferensen ska, under en 

löpande ettårsperiod, se till att denna rätt 

att föreslå frågor fördelas jämnt mellan 

de politiska grupperna. 

 3. De politiska grupperna ska skriftligen 

översända sin valfria aktuella fråga till 

talmannen innan talmanskonferensen 

upprättar det slutliga förslaget till 

föredragningslista. Artikel 38.1, som 

handlar om rättigheterna, friheterna och 

principerna i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionen och om värdena i 

artikel 2, ska respekteras till fullo. 
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 4. Talmanskonferensen ska fastställa 

tidpunkten för en debatt av detta slag. 

Den kan, med en majoritet som 

representerar fyra femtedelar av 

parlamentets ledamöter, besluta att 

förkasta en fråga som ingetts av en 

politisk grupp om den strider mot de 

grundläggande och mänskliga rättigheter 

som fastställs i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. 

 5. Debatten ska inledas av en företrädare 

för den politiska grupp som föreslagit den 

aktuella frågan. Efter denna inledning 

ska talartiden fördelas i enlighet med 

artikel 162.4 och 162.5. 

 6. Debatten ska avslutas utan att någon 

resolution antas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 153 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. En politisk grupp eller minst 

40 ledamöter kan begära att en särskild 

debatt om ett ämne av större vikt med 

anknytning till Europeiska unionens politik 

ska föras upp på parlamentets 

föredragningslista. Under varje 

sammanträdesperiod ska det i regel endast 

hållas en särskild debatt. 

1. En politisk grupp eller minst 

25 ledamöter kan begära att en särskild 

debatt om ett ämne av större vikt med 

anknytning till Europeiska unionens politik 

ska föras upp på parlamentets 

föredragningslista. Under varje 

sammanträdesperiod ska det i regel endast 

hållas en särskild debatt. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 154 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Talmannen, ett utskott, en politisk 

grupp, minst 40 ledamöter, kommissionen 

eller rådet kan begära att parlamentet ska 

förklara en debatt som brådskande när det 

gäller ett förslag om vilket parlamentet har 

hörts i enlighet med artikel 47.1. Denna 

begäran ska inges skriftligen och vara 

försedd med motivering. 

1. Talmannen, ett utskott, en politisk 

grupp, minst 25 ledamöter, kommissionen 

eller rådet kan begära att parlamentet ska 

förklara en debatt som brådskande när det 

gäller ett förslag om vilket parlamentet har 

hörts i enlighet med artikel 47.1. Denna 

begäran ska inges skriftligen och vara 

försedd med motivering. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 158 – punkt 4 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

4. Vid utskotts- och 

delegationssammanträden utanför de 

vanliga arbetsorterna ska tolkning finnas 

tillgänglig från och till de språk som 

används av de ledamöter som bekräftat att 

de kommer att delta i sammanträdet. 

Avsteg från dessa regler får göras 

undantagsvis med godkännande från 

ledamöterna i utskottet eller delegationen. 

Om en överenskommelse inte kan uppnås 

ska presidiet avgöra frågan. 

4. Vid utskotts- och 

delegationssammanträden utanför de 

vanliga arbetsorterna ska tolkning finnas 

tillgänglig från och till de språk som 

används av de ledamöter som bekräftat att 

de kommer att delta i sammanträdet. 

Avsteg från dessa regler får göras 

undantagsvis med godkännande från 

ledamöterna i utskottet eller delegationen. 

Om överenskommelse inte kan uppnås ska 

tolkning erbjudas, så att respekten för 

flerspråkighetsprincipen garanteras. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 163 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Under högst 30 minuter vid varje 

sammanträdesperiods första sammanträde 

ska talmannen tilldela de ledamöter ordet 

som önskar göra anföranden för att 

uppmärksamma parlamentet på en fråga av 

politisk vikt. Talartiden för var och en av 

ledamöterna får inte överskrida en minut. 

Talmannen kan besluta att tillåta ytterligare 

en sådan period senare under samma 

sammanträdesperiod. 

Under högst 30 minuter i början av varje 

sammanträdesperiods första sammanträde 

ska talmannen tilldela de ledamöter ordet 

som önskar göra anföranden för att 

uppmärksamma parlamentet på en fråga av 

politisk vikt. Talartiden för var och en av 

ledamöterna får inte överskrida en minut. 

Talmannen kan besluta att tillåta ytterligare 

en sådan period senare under samma 

sammanträdesperiod. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 168a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 168a 

 Tröskelvärden 

 1. Om inget annat anges gäller i denna 

arbetsordning följande definitioner: 

 a) lågt tröskelvärde: en tjugondel av 

parlamentets ledamöter eller en politisk 

grupp, 

 b) medelhögt tröskelvärde: en tiondel av 

parlamentets ledamöter eller en politisk 

grupp, 

 c) högt tröskelvärde: en femtedel av 

parlamentets ledamöter, som utgörs av en 

eller fler politiska grupper eller enskilda 

ledamöter, eller en kombination av detta. 

 2. Om en ledamots underskrift krävs för 

att fastställa huruvida ett tillämpligt 

tröskelvärde har uppnåtts, kan den 

underskriften vara antingen handskriven 

eller elektronisk, framtagen genom 

parlamentets system för elektroniska 

underskrifter. En ledamot kan inom de 

gällande tidsfristerna dra tillbaka sin 

underskrift men får därefter inte förnya 

den. 
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 3. Om stöd av en politisk grupp är 

nödvändigt för att ett tröskelvärde ska 

uppnås, kan gruppen agera genom sin 

ordförande eller genom en person som 

ordföranden vederbörligen utsett för detta 

ändamål. 

 4. Stöd av en politisk grupp ska räknas på 

följande sätt när det gäller tillämpningen 

av medelhöga och höga tröskelvärden: 

 – I de fall då en artikel som fastställer ett 

sådant tröskelvärde åberopas under ett 

sammanträde eller möte: alla ledamöter 

som tillhör den stödjande gruppen och är 

fysiskt närvarande. 

 – I alla andra fall: alla ledamöter som 

tillhör den stödjande gruppen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 168 – punkt 3 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Alla omröstningar är giltiga oavsett 

antalet deltagare i en omröstning, såvida 

inte talmannen i samband med 

omröstningen, till följd av en begäran gjord 

av minst 40 ledamöter innan omröstningen 

inletts, förklarar att beslutsförhet inte 

föreligger. Om omröstningen visar att 

beslutsförhet inte föreligger, ska 

omröstningen tas upp på 

föredragningslistan till nästföljande 

sammanträde. 

3. Alla omröstningar är giltiga oavsett 

antalet deltagare i en omröstning, såvida 

inte talmannen i samband med 

omröstningen, till följd av en begäran gjord 

av minst 25 ledamöter innan omröstningen 

inletts, förklarar att beslutsförhet inte 

föreligger. Om omröstningen visar att 

beslutsförhet inte föreligger, ska 

omröstningen tas upp på 

föredragningslistan till nästföljande 

sammanträde. 

Or. en 

 

 

 


