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7.12.2016 A8-0344/323 

Pozměňovací návrh  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 - čl. 11 - odst. 8 - pododstavec 1 - odrážka 2 a (nová) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 - pokud určitá organizace nebo 

firma jedná nekooperativně, například 

tím, že se odmítá účastnit veřejných či 

neveřejných slyšení pořádaných 

parlamentními výbory nebo na těchto 

slyšeních či v rámci registrace v rejstříku 

transparentnosti odmítá poskytnout 

informace nebo poskytuje informace 

nepravdivé či zavádějící. 

Or. en 



 

AM\1112153CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0344/324 

Pozměňovací návrh  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 2 - čl. 15 - odst. 1 - pododstavec 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou 

voleni tajným hlasováním v souladu s 

článkem 182. Nominace se podávají se 

souhlasem kandidátů. Návrhy mohou 

podávat pouze politické skupiny nebo 

nejméně čtyřicet poslanců. Jestliže však 

počet kandidátů nepřesáhne počet volných 

míst, mohou být kandidáti zvoleni 

aklamací. 

Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou 

voleni jmenovitým hlasováním v souladu s 

článkem 180. Nominace se podávají se 

souhlasem kandidátů. Návrhy mohou 

podávat pouze politické skupiny nebo 

nejméně čtyřicet poslanců. Jestliže však 

počet kandidátů nepřesáhne počet volných 

míst, mohou být kandidáti zvoleni 

aklamací. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Pozměňovací návrh  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 2 - čl. 15 - odst. 1 - pododstavec 1 a (nový) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 Poslanec může vykonávat funkci předsedy 

nejvýše po jedno funkční období podle čl. 

19 odst. 1, a to vcelku či s přerušením. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Pozměňovací návrh  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

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 

 
Platné 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. 

Rozdělení postů je určeno d'Hondtovou 

metodou v souladu s článkem 21a. 

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. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Pozměňovací návrh  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 3 – čl. 22 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Povinností předsedy je zahajovat, 

přerušovat a ukončovat zasedání, 

rozhodovat o přípustnosti pozměňovacích 

návrhů, o otázkách Radě a Komisi a o tom, 

zda jsou zprávy v souladu s jednacím 

řádem. Zajišťuje dodržování tohoto 

jednacího řádu, udržuje pořádek, uděluje 

slovo řečníkům, ukončuje rozpravy, dává 

hlasovat a oznamuje výsledky hlasování; 

postupuje výborům sdělení, která se jich 

týkají. 

2. Povinností předsedy je: zaručovat 

práva poslanců, zejména z řad menšin; 

zahajovat, přerušovat a ukončovat 

zasedání; rozhodovat o přípustnosti 

pozměňovacích návrhů, o otázkách Radě a 

Komisi a o tom, zda jsou zprávy v souladu 

s jednacím řádem. Zajišťuje dodržování 

tohoto jednacího řádu, udržuje pořádek, 

uděluje slovo řečníkům, ukončuje 

rozpravy, dává hlasovat a oznamuje 

výsledky hlasování; postupuje výborům 

sdělení, která se jich týkají. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Pozměňovací návrh  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 3 – článek 24 – odst. 1 a (nový) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 1a. Složení předsednictva je určeno 

d'Hondtovou metodou v souladu s 

článkem 21a. Schůzí předsednictva se 

účastní nejméně jeden nezařazený 

poslanec. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Pozměňovací návrh  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 – článek 32 – odst. 6 a (nový) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 6a. Předseda oznamuje ustavení 

politických skupin v plénu. Toto oznámení 

má retroaktivní účinek počínající 

okamžikem, kdy skupina oznámila podle 

tohoto článku své ustavení předsedovi 

Parlamentu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Pozměňovací návrh  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 – článek 32 – odst. 6 b (nový) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 6b. V případě rozpuštění politické 

skupiny Parlament zajistí účinnost práv 

jejích členů a vymáhá splnění platných 

závazků skupiny. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Pozměňovací návrh  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 – čl. 34 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Jednotliví poslanci mohou vytvářet 

meziskupiny nebo jiná neoficiální 

seskupení poslanců složená z členů 

různých parlamentních výborů s cílem 

umožnit neformální výměnu názorů na 

konkrétní otázky napříč různými 

politickými skupinami a podporovat 

kontakty mezi poslanci a občanskou 

společností. 

1. Jednotliví poslanci mohou vytvářet 

meziskupiny složené z členů různých 

parlamentních výborů s cílem umožnit 

neformální výměnu názorů na konkrétní 

otázky napříč různými politickými 

skupinami a podporovat kontakty mezi 

poslanci a občanskou společností. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Pozměňovací návrh  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 - čl. 34 - odst. 2 - pododstavec 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou 

činnost, která by mohla vést k záměně s 

oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 

jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky 

stanovené v předpisech předsednictva o 

vytváření těchto seskupení, usnadňují 

politické skupiny činnost těchto seskupení 

tím, že jim poskytují logistickou podporu. 

Tato seskupení musí být zcela 

transparentní a nesmí vyvíjet žádnou 

činnost, která by mohla vést k záměně s 

oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 

jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky 

stanovené v předpisech předsednictva o 

vytváření těchto seskupení, usnadňují 

politické skupiny činnost těchto seskupení 

tím, že jim poskytují logistickou podporu. 

Or. en 

 


