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8.12.2016 A8-0344/459 

Pozměňovací návrh  459 

Richard Corbett 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 7 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

7. poukazuje na to, že změny 

jednacího řády vstupují v platnost prvního 

dne dílčího zasedání po jejich přijetí, s 

výjimkou čl. 212 odst. 2 o složení 

meziparlamentních delegací, který se bude 

na stávající delegace vztahovat od prvního 

dne prvního zasedání po volbách do 

Evropského parlamentu v roce 2019; 

7. poukazuje na to, že tyto změny 

jednacího řádu vstoupí v platnost prvním 

dnem dílčího zasedání, které následuje po 

jejich přijetí, s výjimkou 

 
a) změn čl. 212 odst. 1 a 2 o složení 

meziparlamentních delegací, které 

vstoupí v platnost pro stávající 

delegace počátkem prvního zasedání 

po volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2019; 

 
b) změn článku 199 o složení delegací, 

které vstoupí v platnost počátkem 

prvního zasedání pro příštích 

volbách do Evropského parlamentu, 

jež se mají konat v roce 2019; 

 
c) vypuštění článku 200 o 

náhradnících, které vstoupí  v 

platnost počátkem prvního zasedání 

pro příštích volbách do Evropského 

parlamentu, jež se mají konat v roce 

2019; 

 
Stávající úprava volby členů vyšetřovacích 

a zvláštních výborů zůstává v platnosti až 

do počátku prvního zasedání po příštích 

volbách do Evropského parlamentu, jež se 

mají konat v roce 2019, a to bez ohledu na 

 změny článku 196, čl. 197 odst. 1 a čl. 

198 odst. 3. 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Pozměňovací návrh  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

za skupinu PPE 

Richard Corbett 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

 8a. kritizuje zveřejňování statistických 

údajů o odůvodněních hlasování, 

projevech na plenárních zasedáních, 

parlamentních otázkách, pozměňovacích 

návrzích a návrzích usnesení na 

internetových stránkách Parlamentu, 

které mají, jak se zdá, prokázat pomocí 

platforem, jako je například 

MEPRanking, kteří poslanci jsou údajně 

„aktivní“; žádá Parlament, aby přestal 

poskytovat číselné údaje bez kontextu ve 

statistické podobě a aby zohlednil 

vhodnější kritéria pro určení toho, zda lze 

poslance označit za „aktivního“; 
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