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7.12.2016 A8-0344/298 

Pozměňovací návrh  298 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 2 – čl. 15 – odst. 2 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

2. Při volbě předsedy, místopředsedů 

a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé 

zastoupení jednotlivých členských států a 

politických směrů. 

2. Při volbě předsedy, místopředsedů 

a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé 

zastoupení jednotlivých členských států, 

politických skupin a politických směrů. 

Or. de 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0344/299 

Pozměňovací návrh  299 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 2 – čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

Po zvolení předsedy se na jediném 

hlasovacím lístku volí místopředsedové. 

Kandidáti, kteří při první volbě získají 

absolutní většinu odevzdaných hlasů, se 

považují za zvolené do čtrnáctého místa 

podle pořadí získaných hlasů. Pokud je 

počet zvolených kandidátů nižší než počet 

míst, která mají být obsazena, uskuteční se 

za stejných podmínek druhá volba k 

obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí 

třetí volba, stačí ke zvolení na zbývající 

místa poměrná většina. V případě rovnosti 

hlasů je prohlášen za zvoleného nejstarší 

poslanec. 

Po zvolení předsedy se na jediném 

hlasovacím lístku volí místopředsedové. 

Politické skupiny nominují své kandidáty 

D'Hondtovou metodou. Kandidáti, kteří 

při první volbě získají absolutní většinu 

odevzdaných hlasů, se považují za zvolené 

do čtrnáctého místa podle pořadí získaných 

hlasů. Pokud je počet zvolených kandidátů 

nižší než počet míst, která mají být 

obsazena, uskuteční se za stejných 

podmínek druhá volba k obsazení 

zbývajících míst. Je-li zapotřebí třetí volba, 

stačí ke zvolení na zbývající místa 

poměrná většina. V případě rovnosti hlasů 

je prohlášen za zvoleného nejstarší 

poslanec. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Pozměňovací návrh  300 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 3 – čl. 26 – odst. 2 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

2. Předseda Parlamentu vyzve 

jednoho z nezařazených poslanců k účasti 

na schůzích Konference předsedů. Tento 

poslanec však nemá hlasovací právo. 

2. Předseda Parlamentu vyzve 

jednoho z nezařazených poslanců, který je 

vybrán z jejich řad na základě konsenzu 

nebo rozhodnutím většiny, k účasti na 

schůzích Konference předsedů. Tento 

poslanec však nemá hlasovací právo. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Pozměňovací návrh  301 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 – čl. 133 – odst. 3 – písm. a (nové) 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 a) Každý poslanec smí předložit 

nejvýše pět návrhů usnesení za měsíc. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Pozměňovací návrh  302 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 2 – čl. 153 a (nový) 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 Článek 153a 

 Tematická rozprava na žádost politické 

skupiny 

 1. Na každém dílčím zasedání jsou v 

návrhu pořadu jednání vyhrazeny jeden 

nebo dva časové úseky na rozpravu o 

tématech s klíčovým významem pro 

politiku Evropské unie, z nichž každý trvá 

nejméně 60 minut. 

 2. Každá politická skupina má právo 

navrhnout aktuální téma dle svého výběru 

na nejméně jednu takovou rozpravu 

ročně. Konference předsedů zajistí, aby 

bylo toto právo v průběhu jakéhokoli 

období jednoho roku spravedlivě 

rozděleno mezi politické skupiny. 
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 3. Politické skupiny předají zvolené 

aktuální téma písemně předsedovi před 

vypracováním konečného návrhu pořadu 

jednání prostřednictvím Konference 

předsedů. Musí být plně dodržen čl. 38 

odst. 1 týkající se základních práv, svobod 

a zásad uznaných článkem 6 Smlouvy o 

Evropské unii a hodnot zakotvených v 

jejím článku 2. 

 4. Konference předsedů stanoví, ve kterém 

časovém úseku se bude rozprava konat. 

 5. Rozpravu uvede zástupce politické 

skupiny, která dané aktuální téma 

navrhla. Po tomto úvodu je řečnická doba 

rozdělena v souladu s čl. 162 odst. 4 a 5. 

Or. de 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0344/303 

Pozměňovací návrh  303 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 – čl. 199 – odst. 1 a (nový) 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 1 a. Na začátku každého roku musí být 

zajištěno spravedlivé a poměrné složení 

výborů podle velikostí jednotlivých 

politických skupin v plénu. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Pozměňovací návrh  304 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 – čl. 204 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

Na první schůzi výboru po zvolení členů 

výboru podle článku 199 zvolí výbor 

odděleným hlasováním předsednictvo 

složené z předsedy a místopředsedů, kteří 

jsou zvoleni v odděleném hlasování. 

O počtu místopředsedů, jež mají být 

zvoleni, rozhodne Parlament na návrh 

Konference předsedů. 

Na první schůzi výboru po zvolení členů 

výboru podle článku 199 zvolí výbor 

odděleným hlasováním předsednictvo 

složené z předsedy a místopředsedů, kteří 

jsou zvoleni v odděleném hlasování. 

O počtu místopředsedů, jež mají být 

zvoleni, rozhodne Parlament na návrh 

Konference předsedů. Kandidáty na 

předsedy a místopředsedy nominují 

politické skupiny D'Hondtovou metodou. 

Or. de 

 

 


