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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/292 

Muudatusettepanek  292 

Max Andersson 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

II osa – 2. peatükk – artikkel 53 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 53 a 

 Muudatusettepanekud soo arvessevõtu 

kohta 

 Soolise aspekti arvestamise eest vastutaval 

komisjonil on soolise aspekti arvestamise 

küsimuses alaline nõuandava komisjoni 

staatus. 

 Arvamus koosneb vastutava komisjoni 

teksti muudatusettepanekutest, millele on 

vajaduse korral lisatud lühikesed 

selgitused. Selgituste eest vastutab nende 

autor ja neid ei panda hääletusele. 

 Vastutav komisjon paneb 

muudatusettepanekud hääletusele. 

 Kohaldatakse artikli 53 lõikeid 3, 5 ja 6 

ning artikli 205 lõikeid 2 ja 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Muudatusettepanek  293 

Max Andersson 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

VII osa – 5. peatükk – artikkel 168 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 168 a 

 Künnised 

 1.  Kui ei ole märgitud teisiti, 

kasutatakse kodukorras järgmisi mõisteid: 

 a)  „madal künnis“ – üks 

kahekümnendik parlamendiliikmetest või 

fraktsioon; 

 b)  „keskmine künnis“ – üks 

kümnendik parlamendiliikmetest või 

fraktsioon; 

 c)  „kõrge künnis“ – üks viiendik 

parlamendiliikmetest; viiendiku võivad 

moodustada üks või mitu fraktsiooni või 

üksikliikmed või mõlema kombinatsioon. 

 2.  Kui selleks, et teha kindlaks, kas 

kohaldatav künnis on saavutatud, on vaja 

parlamendiliikme allkirja, võib allkirja 

anda käsitsi või elektrooniliselt 

parlamendi elektroonilise allkirjastamise 

süsteemi kaudu. Parlamendiliige võib 

ettenähtud tähtaja jooksul allkirja tagasi 

võtta, kuid ei või seda seejärel uuesti 

anda. 

 3.  Kui künnise saavutamiseks on 

vaja fraktsiooni toetust, tegutseb 

fraktsioon oma esimehe kaudu või 

esimehe poolt selleks nõuetekohaselt 
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määratud isiku kaudu. 

 4.  Keskmise või kõrge künnise 

kohaldamisel arvestatakse fraktsiooni 

toetust järgmiselt: 

 – kui artiklit, milles selline künnis on 

sätestatud, rakendatakse istungi või 

koosoleku käigus: kõik 

parlamendiliikmed, kes kuuluvad 

toetavasse fraktsiooni ja on füüsiliselt 

kohal; 

 – muudel juhtudel: kõik 

parlamendiliikmed, kes kuuluvad 

toetavasse fraktsiooni. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

Euroopa Parlamendi kodukord 

I lisa – artikkel 4 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Raportööride ja komisjonide esimeeste 

deklaratsioon 

 1.  Raportöörid ja komisjonide 

esimehed allkirjastavad oma 

eriülesandeid täitma asudes sõltumatuse 

deklaratsiooni. 

 2.  Konkreetse raporti puhul loetlevad 

raportöör ja komisjoni esimees raporti 

lisas kõik parlamendiväliste huvide 

esindajatega toimunud kohtumised, mis 

puudutavad raporti teemat. 

Or. en 

 

 

 


