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7.12.2016 A8-0344/292 

Predlog spremembe  292 

Max Andersson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Naslov II – poglavje 2 – člen 53 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 53a 

 Predlogi sprememb o vključevanju načela 

enakosti spolov 

 Odbor, pristojen za vključevanje načela 

enakosti spolov, ima stalni status odbora, 

ki se zaprosi za mnenje v zvezi z 

vključevanjem načela enakosti spolov. 

 Mnenje vsebuje predloge sprememb k 

besedilu pristojnega odbora, ki se jim po 

potrebi dodajo kratke obrazložitve. Za 

obrazložitve je odgovoren predlagatelj in 

se o njih ne glasuje. 

 Pristojni odbor o teh predlogih sprememb 

glasuje. 

 Uporabljata se člen 53(3), (5) in (6) in 

člen 205(2) in (4). 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Predlog spremembe  293 

Max Andersson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Naslov VII – poglavje 5 – člen 168 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 168a 

 Pragovi 

 1.  Za namene tega poslovnika in, če 

ni drugače določeno, se uporabljajo 

naslednje opredelitve pojmov: 

 (a)  „nizki prag“ pomeni dvajsetino 

poslancev ali politično skupino; 

 (b)  „srednji prag“ pomeni desetino 

poslancev ali politično skupino; 

 (c)  „visoki prag“ pomeni petino 

poslancev, ki jo sestavlja ena ali več 

političnih skupin ali posameznih 

poslancev ali kombinacija obojega; 

 2.  Kadar je za ugotavljanje 

zadostnega praga potreben podpis 

poslanca, je podpis lahko lastnoročen ali v 

elektronski obliki, ustvarjen s sistemom 

Parlamenta za elektronsko podpisovanje. 

Poslanec lahko v ustreznem roku umakne 

svoj podpis, vendar ga pozneje ne more 

obnoviti. 

 3.  Če je za doseganje praga potrebna 

podpora politične skupine, skupina 

ukrepa prek svojega predsednika ali 

osebe, ki jo predsednik imenuje v ta 

namen. 

 4.  Za uporabo srednjih in visokih 
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pragov se podpora politične skupine šteje, 

kakor sledi: 

 – če med zasedanjem ali sejo pride do 

sklicevanja na člen, ki določa tak prag: 

vsi poslanci, ki so člani podporne skupine 

in so fizično navzoči; 

 – v drugih primerih: vsi poslanci, ki so 

člani podporne skupine. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Predlog spremembe  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Priloga I – člen 4 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 Izjava poročevalcev in predsednikov 

odborov 

 1.  Poročevalci in predsedniki 

odborov ob začetku opravljanja svoje 

posebne naloge podpišejo izjavo o 

neodvisnosti. 

 2.  Kar zadeva posamezno poročilo, 

poročevalec in predsednik odbora k 

poročilu priložita seznam morebitnih 

sestankov o vprašanjih, povezanih s temo 

poročila, ki sta jih imela z zunanjimi 

zainteresiranimi stranmi. 

Or. en 

 

 

 


