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7.12.2016 A8-0344/292 

Ändringsförslag  292 

Max Andersson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Avdelning II – kapitel – artikel 53 (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 53a (ny) 

 Ändringsförslag om 

jämställdhetsintegrering 

 Det utskott som ansvarar för 

jämställdhetsintegrering ska ha ständig 

status som ett utskott som ska uppmanas 

att avge ett yttrande avseende 

jämställdhetsintegrering. 

 Yttrandet ska innehålla ändringsförslag 

till det ansvariga utskottets text, vilka vid 

behov kan vara försedda med korta 

motiveringar. Den som inger motiveringar 

ska ha ansvaret för dem, och de ska inte 

gå till omröstning. 

 Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa 

ändringsförslag. 

 Artikel 53.3, 53.5 och 53.6 samt artikel 

205.2 och 205.4 ska tillämpas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Ändringsförslag  293 

Max Andersson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Avdelning VII – kapitel 5 – artikel 168a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 168a (ny) 

 Tröskelvärden 

 1.  Om inget annat anges gäller i 

denna arbetsordning följande 

definitioner: 

 (a)  lågt tröskelvärde: en tjugondel av 

parlamentets ledamöter eller en politisk 

grupp. 

 (b)  medelhögt tröskelvärde: en tiondel 

av parlamentets ledamöter eller en politisk 

grupp. 

 (c)  högt tröskelvärde: en femtedel av 

parlamentets ledamöter, som utgörs av en 

eller fler politiska grupper eller enskilda 

ledamöter, eller en kombination av detta. 

 2.  Om en ledamots underskrift krävs 

för att fastställa huruvida ett tillämpligt 

tröskelvärde har uppnåtts, kan den 

underskriften vara antingen handskriven 

eller elektronisk, framtagen genom 

parlamentets system för elektroniska 

underskrifter. En ledamot kan inom de 

gällande tidsfristerna dra tillbaka sin 

underskrift men får därefter inte förnya 

den. 

 3.  Om stöd av en politisk grupp är 

nödvändigt för att ett tröskelvärde ska 

uppnås, ska gruppen agera genom sin 
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ordförande eller genom en person som 

ordföranden vederbörligen utsett för detta 

ändamål. 

 4.  Stöd av en politisk grupp ska 

räknas på följande sätt när det gäller 

tillämpningen av medelhöga och höga 

tröskelvärden: 

 - I de fall då en artikel som fastställer ett 

sådant tröskelvärde åberopas under ett 

sammanträde eller möte: alla ledamöter 

som tillhör den stödjande gruppen och är 

fysiskt närvarande. 

 - I andra fall: alla ledamöter som tillhör 

den stödjande gruppen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Ändringsförslag  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga I – artikel 4a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 4a 

 Föredragandes och utskottsordförandes 

förklaring 

 1.  Föredraganden och 

utskottsordföranden ska underteckna en 

förklaring om oberoende när de tillträder 

sina befattningar. 

 2.  Föredraganden och 

utskottsordföranden ska för vissa 

betänkanden ange i en bilaga till 

betänkandet alla möten som de har haft 

med representanter för externa intressen 

och som rör det ärende som betänkandet 

gäller. 

Or. en 

 

 

 


