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7.12.2016 A8-0344/292 

Pakeitimas 292 

Max Andersson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

II antraštinės dalies 2 skyriaus 53 a straipsnis (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 53a straipsnis 

 Su lyčių aspekto integravimu susiję 

pakeitimai 

 Už lyčių aspekto integravimą atsakingas 

komitetas laikomas nuolatiniu komitetu, 

kurio prašoma nuomonės lyčių aspekto 

integravimo klausimais. 

 Nuomonėje pateikiami atsakingo komiteto 

teksto pakeitimai, kuriuos gali lydėti 

trumpi pagrindimai. Už šiuos 

pagrindimus atsakingas jų autorius ir dėl 

jų nebalsuojama. 

 Atsakingas komitetas šiuos pakeitimus 

teikia balsuoti. 

 Taikomos 53 straipsnio 3, 5, ir 6 dalys ir 

205 straipsnio 2 ir 4 dalys. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Pakeitimas 293 

Max Andersson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

VII antraštinės dalies 5 skyriaus 168 a straipsnis (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 168a straipsnis 

 Ribos 

 1.  Šiose Darbo tvarkos taisyklėse, jei 

nenurodyta kitaip, vartojamų terminų 

apibrėžtys: 

 a)  žema riba – viena dvidešimtoji visų 

Parlamento narių arba frakcija; 

 b)  vidutinė riba – viena dešimtoji visų 

Parlamento narių arba frakcija; 

 c)  aukšta riba – viena penktoji visų 

Parlamento narių, kurią sudaro viena ar 

daugiau frakcijų ar atskiri Parlamento 

nariai, arba ir frakcija (-os), ir atskiri 

Parlamento nariai; 

 2.  Kai reikalaujama Parlamento 

nario parašo siekiant nustatyti, ar 

taikytina riba buvo pasiekta, šis parašas 

gali būti padėtas raštu arba elektronine 

forma, pasinaudojus Parlamento 

elektroninio parašo sistema. Per 

atitinkamą terminą Parlamento narys gali 

atšaukti savo parašą, tačiau negali jo 

padėti iš naujo. 

 3.  Kai norint pasiekti ribą reikalinga 

frakcijos parama, frakcija veikia per savo 

pirmininką arba per jo tuo tikslu tinkamai 

paskirtą asmenį. 
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 4.  Taikant vidutinę ir aukštą ribą 

frakcijos parama skaičiuojama taip: 

 – tais atvejais, kai plenarinio ar kito 

posėdžio metu taikomas Darbo tvarkos 

taisyklių straipsnis, kuriame nustatyta 

tokia riba: skaičiuojami visi fiziškai 

dalyvaujantys remiančios frakcijos nariai; 

 – kitais atvejais: skaičiuojami visi 

remiančios frakcijos nariai. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Pakeitimas 294 

Max Andersson, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

I priedo 4 a straipsnis (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Pranešėjų ir komitetų pirmininkų 

deklaracija 

 1.  Pranešėjai ir komitetų 

pirmininkai, pradėdami vykdyti savo 

specialias funkcijas, pasirašo 

nepriklausomumo deklaraciją. 

 2.  Atitinkamo pranešimo atžvilgiu 

pranešėjas ir komiteto pirmininkas to 

pranešimo priede išvardija visus savo 

posėdžius su išorės interesų grupėmis, 

susijusiomis su pranešimo tema. 

Or. en 

 

 

 


