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8.12.2016 A8-0344/459 

Amendamentul  459 

Richard Corbett 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Propunere de decizie 

Punctul 7 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

7. indică faptul că amendamentele la 

prezentul Regulament de procedură intră în 

vigoare în prima zi a perioadei de sesiune 

care urmează celei în care sunt adoptate, cu 

excepția articolului 212 alineatul (2) 

privind componența delegațiilor 

interparlamentare, care intră în vigoare 

pentru delegațiile existente la deschiderea 

primei sesiuni care are loc după 

următoarele alegeri pentru Parlamentul 

European din 2019; 

7. indică faptul că amendamentele la 

prezentul Regulament de procedură intră în 

vigoare în prima zi a perioadei de sesiune 

care urmează celei în care sunt adoptate, cu 

excepția: 

 
(a) amendamentelor la articolul 212 

alineatele (1) și (2) privind 

componența delegațiilor 

interparlamentare, care intră în 

vigoare pentru delegațiile existente 

la deschiderea primei sesiuni care 

are loc după următoarele alegeri 

pentru Parlamentul European din 

2019; 

 
(b) amendamentelor la articolul 199 

privind componența comisiilor, care 

intră în vigoare la deschiderea 

primei sesiuni care are loc după 

următoarele alegeri pentru 

Parlamentul European din 2019; 

 
(c) eliminării articolului 200 privind 

membrii supleanți, care intră în 

vigoare la deschiderea primei 

sesiuni care are loc după 

următoarele alegeri pentru 

Parlamentul European din 2019. 



 

AM\1112228RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
Procedurile actuale pentru alegerea 

membrilor comisiilor de anchetă și ai 

comisiilor speciale rămân în vigoare până 

la deschiderea primei sesiuni care are loc 

după următoarele alegeri pentru 

Parlamentul European din 2019, în 

pofida amendamentelor la articolul 196, 

articolul 197 alineatul (1) și articolul 198 

alineatul (3). 

Or. en 



 

AM\1112228RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.12.2016 A8-0344/460 

Amendamentul  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

în numele Grupului PPE 

Richard Corbett 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Propunere de decizie 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

 8a. critică prezentarea de date statistice pe 

site-ul Parlamentului cu privire la 

explicațiile voturilor, intervențiile în plen, 

întrebările parlamentare, amendamente și 

propuneri de rezoluție, care par concepute 

în așa fel încât să demonstreze, pe 

platforme precum MEPRanking, care 

deputați în Parlament ar fi „activi”; invită 

Biroul Parlamentului să înceteze 

furnizarea de cifre brute în formă 

statistică și să ia în considerare criterii 

mai adecvate pentru a identifica un 

deputat ca fiind „activ”; 

 

Or. en 

 

 


