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8.12.2016 A8-0344/459 

Pozmeňujúci návrh  459 

Richard Corbett 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 7 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

7. poukazuje na to, že pozmeňujúce 

návrhy k tomuto rokovaciemu poriadku 

nadobúdajú účinnosť v prvý deň schôdze 

nasledujúcej po ich prijatí, s výnimkou 

článku 212 ods. 2 o zložení delegácií, ktorý 

pre existujúce delegácie nadobudne 

účinnosť pri otvorení prvého zasadnutia po 

najbližších voľbách do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 

2019; 

7. poukazuje na to, že pozmeňujúce 

návrhy k rokovaciemu poriadku 

nadobúdajú účinnosť v prvý deň schôdze 

nasledujúcej po ich prijatí, s výnimkou: 

 
a) pozmeňujúcich návrhov k článku 212 

ods. 1 a ods. 2 o zložení delegácií, 

ktorý nadobudne účinnosť pre 

existujúce delegácie počas otvorenia 

prvého zasadnutia po najbližších 

voľbách do Európskeho parlamentu, 

ktoré sa majú konať v roku 2019; 

 
b) pozmeňujúcich návrhov k článku 

199 o zložení výborov, ktorý 

nadobudne účinnosť počas 

otvorenia prvého zasadnutia po 

najbližších voľbách do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa majú konať v 

roku 2019; 

 
c) vypustenia článku 200 o 

náhradníkoch, ktorý nadobudne 

účinnosť počas otvorenia prvého 

zasadnutia po najbližších voľbách 

do Európskeho parlamentu, ktoré sa 

majú konať v roku 2019. 
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Súčasné postupy pri voľbe členov 

vyšetrovacích výbory a osobitných 

výborov, zostanú v platnosti až do 

otvorenia prvej schôdze Parlamentu po 

najbližších voľbách do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 

2019, a to bez ohľadu na zmeny článku 

196, článku 197 ods. 1 a článku 198 ods. 

3. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Pozmeňujúci návrh  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

v mene skupiny PPE 

Richard Corbett 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

 8a. kritizuje prezentáciu štatistických 

údajov o vysvetleniach hlasovania, 

prejavoch na plenárnych zasadnutiach, 

parlamentných otázkach, pozmeňujúcich 

návrhoch a návrhoch uznesení na 

internetovej stránke Parlamentu, ktoré 

majú na platformách ako MEPRanking 

preukázať, ktorí poslanci Európskeho 

parlamentu sú „aktívni“; vyzýva 

Predsedníctvo Parlamentu, aby prestal 

poskytovať hrubé čísla v štatistickom 

formáte a aby zohľadnil vhodnejšie 

kritériá na určenie toho, či je poslanec 

aktívny; 

 

Or. en 

 

 


