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Poprawka  4 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy 

2011/2168(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 48 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

 W przypadku głosowania nad takimi 

wnioskami i poprawkami stosuje się 

przepisy art. 163 i 167. Artykuł 167 stosuje 

się równieŜ w przypadku głosowania nad 

takimi wnioskami alternatywnymi. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

moŜna uznać za strategiczne w świetle 

kryteriów określonych przez Konferencję 

Przewodniczących. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

zostało dopuszczone jako strategiczne w 

świetle kryteriów określonych przez 

Konferencję Przewodniczących. 
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8.2.2012 A7-0399/5 

Poprawka  5 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy 

2011/2168(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 48 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

moŜna uznać za strategiczne w świetle 

kryteriów określonych przez Konferencję 

Przewodniczących. 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej 40 posłów do 

Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

zostało dopuszczone jako strategiczne w 

świetle kryteriów określonych przez 

Konferencję Przewodniczących. 

Or. en 
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8.2.2012 A7-0399/6 

Poprawka  6 

Paulo Rangel, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski, Elmar Brok 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy 

2011/2168(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 48 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

moŜna uznać za strategiczne w świetle 

kryteriów określonych przez Konferencję 

Przewodniczących. 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną w 

art. 139. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozwaŜenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeŜeli 

zostały złoŜone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. 

Zastosowanie mają art. 163 i 167. 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie 

zostało dopuszczone jako strategiczne. 

Or. en 

 

 

 


