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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/298 

Módosítás  298 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

2 fejezet – 15 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Az elnök, az alelnökök és a 

quaestorok megválasztása során tekintettel 

kell lenni a tagállamok és a politikai 

nézetek méltányos képviseletére. 

(2) Az elnök, az alelnökök és a 

quaestorok megválasztása során tekintettel 

kell lenni a tagállamok, a 

képviselőcsoportok és a politikai nézetek 

méltányos képviseletére. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/299 

Módosítás  299 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

2 fejezet – 17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az alelnököket ezt követően egyetlen 

szavazólapon választják meg. Azt a 

legfeljebb tizennégy jelöltet, akik az első 

fordulóban a leadott szavazatok abszolút 

többségét megszerzik, a szavazatszámok 

sorrendjében megválasztottnak 

nyilvánítják. Ha a megválasztott jelöltek 

száma nem éri el a betöltendő tisztségek 

számát, az elsővel megegyező feltételek 

mellett egy második fordulót tartanak a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. Ha 

szükséges lenne harmadik forduló is, annak 

során relatív többség is elegendő a 

fennmaradó tisztségek betöltésére. 

Szavazategyenlőség esetén az idősebb 

jelölteket nyilvánítják megválasztottnak. 

Az alelnököket ezt követően egyetlen 

szavazólapon választják meg. A jelölteket 

a képviselőcsoportok a D’Hondt-eljárás 

szerint jelölik. Azt a legfeljebb tizennégy 

jelöltet, akik az első fordulóban a leadott 

szavazatok abszolút többségét megszerzik, 

a szavazatszámok sorrendjében 

megválasztottnak nyilvánítják. Ha a 

megválasztott jelöltek száma nem éri el a 

betöltendő tisztségek számát, az elsővel 

megegyező feltételek mellett egy második 

fordulót tartanak a fennmaradó tisztségek 

betöltésére. Ha szükséges lenne harmadik 

forduló is, annak során relatív többség is 

elegendő a fennmaradó tisztségek 

betöltésére. Szavazategyenlőség esetén az 

idősebb jelölteket nyilvánítják 

megválasztottnak. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/300 

Módosítás  300 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

3 fejezet – 26 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) A Parlament elnöke felkér egy 

független képviselőt, hogy vegyen részt az 

Elnökök Értekezletének ülésein, szavazati 

jog nélkül. 

(2) A Parlament elnöke felkér egy 

független képviselőt – akit a független 

képviselők saját soraikból konszenzussal 

vagy többségi szavazással választanak ki –

, hogy vegyen részt az Elnökök 

Értekezletének ülésein, szavazati jog 

nélkül. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/301 

Módosítás  301 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

5 fejezet – 133 cikk – 3 bekezdés – a pont (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 a) Egy képviselő havonta legfeljebb 

öt állásfoglalási indítványt nyújthat be. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/302 

Módosítás  302 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

2 fejezet – 153 a cikk (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 153a. cikk  

 Vita időszerű kérdésekről képviselőcsoport 

kérésére 

 (1) Minden ülés napirendtervezetében egy 

vagy két, legalább hatvanperces 

időtartamot elkülönítenek egy az Európai 

Unió politikája szempontjából nagy 

jelentőséggel bíró, időszerű kérdésről 

folytatandó vitákra. 

 (2) Minden képviselőcsoportnak joga van 

javaslatot tenni évente legalább egy ilyen 

vita témájára. Az Elnökök Értekezlete 

gondoskodik róla, hogy a 

képviselőcsoportok között az egymást 

követő tizenkét hónapban méltányosan 

oszoljék meg a szóban forgó jogosultság. 

 (3) A képviselőcsoportok a választott témát 

írásban nyújtják be az elnöknek, mielőtt 

az Elnökök Értekezlete elkészítené a 

végleges napirendtervezetet. Teljes 

mértékben tiszteletben kell tartani a jelen 

szabályzat 38. cikkének (1) bekezdését az 

Európai Unióról szóló szerződés 6. 

cikkében elismert jogokat, szabadságokat 

és elveket, valamint az ugyanezen 

szerződés 2. cikkében rögzített értékeket 

illetően. 

 (4) Az ilyen jellegű viták időpontját az 

Elnökök Értekezlete határozza meg. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 (5) A vitát a témát előzetesen javasló 

képviselőcsoport képviselője vezeti be. A 

bevezetőt követően a felszólalási időt a 

162. cikk (4) és (5) bekezdése szerint 

osztják fel. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/303 

Módosítás  303 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

1 fejezet – 199 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (1a) Minden év elején biztosítani kell a 

bizottságok tisztességes és arányos, a 

képviselőcsoportok plenáris ülésen 

képviselt súlyának megfelelő összetételét. 

Or. de 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/304 

Módosítás  304 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

1 fejezet – 204 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A bizottsági tagok 199. cikk alapján 

történő megválasztását követő első 

bizottsági ülésen a bizottság elnökséget 

választ, amely egy elnökből és külön 

választási fordulók során megválasztott 

alelnökből áll. A megválasztandó 

alelnökök számát a Parlament határozza 

meg az Elnökök Értekezletének javaslata 

alapján. 

A bizottsági tagok 199. cikk alapján 

történő megválasztását követő első 

bizottsági ülésen a bizottság elnökséget 

választ, amely egy elnökből és külön 

választási fordulók során megválasztott 

alelnökből áll. A megválasztandó 

alelnökök számát a Parlament határozza 

meg az Elnökök Értekezletének javaslata 

alapján. Az elnöki és alelnöki tisztségre 

jelölt személyeket a képviselőcsoportok a 

D’Hondt-eljárás szerint jelölik. 

Or. de 

 


