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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/323 

Ändringsförslag  323 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – artikel 11 – punkt 8 – stycke 1 – strecksats 2a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 – Då en organisation eller ett företag 

uppvisar en icke-samarbetsvillig attityd, 

t.ex. genom att neka till att delta i 

utfrågningar, offentliga eller inom 

stängda dörrar, med parlamentsutskotten, 

eller genom att neka att tillhandahålla 

information eller tillhandahålla felaktig 

eller missvisande information under 

sådana utfrågningar eller i samband med 

registreringen i öppenhetsregistret. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Ändringsförslag  324 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Talman, vice talmän och kvestorer ska 

väljas genom sluten omröstning i enlighet 

med artikel 182. Ingen får nomineras utan 

att ha gett sitt godkännande. Nomineringar 

kan endast göras av politiska grupper eller 

minst 40 ledamöter. Om antalet kandidater 

inte överstiger antalet lediga platser, kan 

emellertid kandidaterna väljas med 

acklamation. 

Talman, vice talmän och kvestorer ska 

väljas genom omröstning med 

namnupprop i enlighet med artikel 180. 

Ingen får nomineras utan att ha gett sitt 

godkännande. Nomineringar kan endast 

göras av politiska grupper eller minst 40 

ledamöter. Om antalet kandidater inte 

överstiger antalet lediga platser, kan 

emellertid kandidaterna väljas med 

acklamation. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Ändringsförslag  325 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Ledamöter ska ha rätt att inneha posten 

som talman i högst en mandatperiod i 

enlighet med artikel 19.1, vilken kan 

genomföras med eller utan avbrott. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/326 

Ändringsförslag  326 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Därefter ska vice talmän väljas från en 

enda valsedel. Vid första omröstningen ska 

de 14 kandidater förklaras valda som 

erhållit absolut majoritet av de avgivna 

rösterna och deras inbördes rangordning 

bestäms av antalet erhållna röster. Om 

antalet valda kandidater är lägre än antalet 

personer som ska väljas, hålls en andra 

valomgång på samma villkor för att fylla 

de återstående platserna. Om en tredje 

valomgång blir nödvändig, ska de 

kandidater som får flest röster förklaras 

valda till de återstående platserna. Vid lika 

röstetal ska de äldsta kandidaterna 

förklaras valda. 

Därefter ska vice talmän väljas från en 

enda valsedel. Mandatfördelningen ska 

följa d'Hondts metod i enlighet med 

artikel 21a. Vid första omröstningen ska de 

14 kandidater förklaras valda som erhållit 

absolut majoritet av de avgivna rösterna 

och deras inbördes rangordning bestäms av 

antalet erhållna röster. Om antalet valda 

kandidater är lägre än antalet personer som 

ska väljas, hålls en andra valomgång på 

samma villkor för att fylla de återstående 

platserna. Om en tredje valomgång blir 

nödvändig, ska de kandidater som får flest 

röster förklaras valda till de återstående 

platserna. Vid lika röstetal ska de äldsta 

kandidaterna förklaras valda. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Ändringsförslag  327 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 3 – artikel 22 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Talmannen har till uppgift att 

öppna, avbryta och avsluta sammanträden. 

Talmannen ska avgöra huruvida 

ändringsförslag ska förklaras tillåtliga, 

avgöra ärenden som rör frågor till rådet och 

kommissionen samt avgöra huruvida 

betänkanden uppfyller arbetsordningens 

bestämmelser. Talmannen ska se till att 

arbetsordningen efterlevs, upprätthålla 

ordningen, ge talare ordet, förklara debatter 

avslutade, förrätta omröstningar och 

tillkännage omröstningsresultat. 

Talmannen ska även hänvisa ärenden till 

utskotten i enlighet med deras respektive 

ansvarsområden. 

2. Talmannen har till uppgift att: 

säkerställa ledamöternas rättigheter, 

särskilt rättigheterna för dem som ingår i 

en minoritetsgrupp; öppna, avbryta och 

avsluta sammanträden; avgöra huruvida 

ändringsförslag ska förklaras tillåtliga, 

avgöra ärenden som rör frågor till rådet och 

kommissionen, avgöra huruvida 

betänkanden uppfyller arbetsordningens 

bestämmelser, se till att arbetsordningen 

efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare 

ordet, förklara debatter avslutade, förrätta 

omröstningar, tillkännage 

omröstningsresultat samt hänvisa ärenden 

till utskotten i enlighet med deras 

respektive ansvarsområden. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Ändringsförslag  328 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 3 – artikel 24 – punkt 1a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Presidiets sammansättning ska 

följa d'Hondts metod i enlighet med 

artikel 21a. Minst en av de grupplösa 

ledamöterna ska delta i alla presidiets 

sammanträden. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Ändringsförslag  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 32 – punkt 6a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 6a. Talmannen ska i kammaren 

tillkännage inrättandet av politiska 

grupper. Ett sådant tillkännagivande ska 

ha retroaktiv verkan från och med den 

tidpunkt då gruppen underrättade 

talmannen om att den inrättats i enlighet 

med denna artikel. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Ändringsförslag  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 32 – punkt 6b (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 6b. När en politisk grupp upplöses ska 

parlamentet säkerställa att ledamöternas 

rättigheter verkligen tillämpas samt att de 

skyldigheter som på ett giltigt sätt ingåtts 

av gruppen genomförs. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Ändringsförslag  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 34 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Enskilda ledamöter får bilda 

tvärpolitiska grupper eller andra 

inofficiella grupper med ledamöter, för att 

informellt utbyta åsikter om särskilda 

frågor mellan de olika politiska grupperna 

genom att locka till sig ledamöter från 

parlamentets olika utskott, och för att 

främja kontakten mellan ledamöterna och 

det civila samhället. 

1. Enskilda ledamöter får bilda 

tvärpolitiska grupper för att informellt 

utbyta åsikter om särskilda frågor mellan 

de olika politiska grupperna genom att 

locka till sig ledamöter från parlamentets 

olika utskott, och för att främja kontakten 

mellan ledamöterna och det civila 

samhället. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Ändringsförslag  332 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Sådana grupper får inte delta i verksamhet 

som skulle kunna leda till att förväxlingar 

sker med parlamentets eller dess organs 

officiella verksamhet. De politiska 

grupperna kan, under förutsättning att 

villkoren i de bestämmelser om inrättande 

av tvärpolitiska grupper eller andra 

inofficiella grupper som antagits av 

presidiet är uppfyllda, underlätta dessa 

gruppers verksamhet genom att förse dem 

med logistiskt stöd. 

Full insyn ska medges i sådana grupper, 

och de får inte delta i verksamhet som 

skulle kunna leda till att förväxlingar sker 

med parlamentets eller dess organs 

officiella verksamhet. De politiska 

grupperna kan, under förutsättning att 

villkoren i de bestämmelser om inrättande 

av tvärpolitiska grupper eller andra 

inofficiella grupper som antagits av 

presidiet är uppfyllda, underlätta dessa 

gruppers verksamhet genom att förse dem 

med logistiskt stöd. 

Or. en 

 


