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7.12.2016 A8-0344/292 

Amandman  292 

Max Andersson 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Glava II. – poglavlje 2. – članak 53.a (novi) 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 Članak 53.a 

 Amandmani za uzimanje u obzir načela 

jednakosti spolova 

 Odbor nadležan za uzimanje u obzir 

načela jednakosti spolova ima status 

stalnog odbora kao odbor čije se mišljenje 

traži kad je riječ o uzimanju u obzir 

načela jednakosti spolova. 

 Mišljenje se sastoji od amandmana na 

tekst nadležnog odbora uz koje se po 

potrebi prilažu kratka obrazloženja. Za ta 

obrazloženja odgovoran je njihov autor i o 

njima se ne glasuje. 

 Nadležni odbor te amandmane stavlja na 

glasovanje. 

 Primjenjuju se članak 53. stavci 3., 5. i 6. 

te stavak 205. stavci 2. i 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Amandman  293 

Max Andersson 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Europskog parlamenta 

Glava VII. – poglavlje 5. – članak 168.a (novi) 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 Članak 168.a 

 Pragovi 

 1.  Za potrebe ovog Poslovnika, osim 

ako nije drukčije odlučeno, primjenjuju se 

sljedeće definicije: 

 (a)  „niski prag” znači jedna 

dvadesetina zastupnika ili jedan klub 

zastupnika u Parlamentu; 

 (b)  „srednji prag” znači jedna 

desetina zastupnika ili jedan klub 

zastupnika u Parlamentu; 

 (c)  „visoki prag” znači jedna petina 

zastupnika u Parlamentu, koju čine jedan 

ili više klubova zastupnika, pojedinačni 

zastupnici ili koja je kombinacija toga 

dvoga. 

 2.  Ako je potreban potpis zastupnika 

kako bi se utvrdilo je li dosegnut 

primjenjivi prag, zastupnik svoj potpis 

može dati vlastoručno ili u elektroničkom 

obliku preko sustava elektroničkog 

potpisa Parlamenta. Zastupnik u 

odgovarajućem roku može povući svoj 

potpis, ali ga poslije toga ne može 

ponovno dati. 

 3.  Ako je za postizanje praga 

potrebna potpora kluba zastupnika, njega 

predstavlja predsjednik kluba zastupnika 
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ili osoba koju je imenovao u tu svrhu. 

 4.  Za primjenu srednjeg i visokog 

praga potpora kluba zastupnika računa se 

na sljedeći način: 

 – u slučaju pozivanja na članak kojim je 

utvrđen prag tijekom sjednice: svi fizički 

prisutni zastupnici koji pripadaju klubu 

zastupnika koji pruža potporu; 

 – u drugim slučajevima: svi zastupnici 

koji pripadaju klubu zastupnika koji 

pruža potporu. 

Or. en 
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Richard Corbett 
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Poslovnik Europskog parlamenta 

Prilog I. – članak 4.a (novi) 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 Članak 4.a 

 Izjava izvjestitelja i predsjednika odbora 

 1.  Prilikom preuzimanja svojih 

posebnih dužnosti izvjestitelji i 

predsjednici odbora potpisuju izjavu o 

neovisnosti. 

 2.  U odnosu na određeno izvješće, 

izvjestitelj i predsjednik odbora u prilogu 

tom izvješću navode sve sastanke koje su 

u vezi s temom izvješća imali s vanjskim 

interesima. 

Or. en 

 

 

 


