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7.12.2016 A8-0344/333 

Pozmeňujúci návrh  333 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 34 – odsek 2a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Odseky 1 a 2 sa najmä pokiaľ ide 

o zoznam členov a vyhlásenia na podporu 

uplatňujú pri všetkých druhoch 

neoficiálnych zoskupení poslancov 

s cieľom zaručiť rovnakú úroveň 

transparentnosti ako pri medziskupinách. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Pozmeňujúci návrh  334 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 73 – odsek 4 – pododsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Po skončení každého trialógu podá 

rokovacia skupina správu o rokovaniach na 

najbližšej schôdzi gestorského výboru. 

Dokumenty, v ktorých sú zachytené 

výsledky posledného trialógu, sa poskytnú 

výboru. 

Po skončení každého trialógu podá 

rokovacia skupina správu o rokovaniach na 

najbližšej schôdzi gestorského výboru. 

Dokumenty, v ktorých sú zachytené 

výsledky posledného trialógu vrátane 

zápisnice zo schôdze, sa poskytnú výboru 

a čo najskôr zverejnia. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Pozmeňujúci návrh  335 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 73 – odsek 4 – pododsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Ak nie je možné zvolať včas schôdzu 

výboru, rokovacia skupina podá správu o 

rokovaniach predsedovi a v náležitých 

prípadoch tieňovým spravodajcom a 

koordinátorom výboru. 

Ak nie je možné zvolať včas schôdzu 

výboru, predseda rokovacej skupiny a 

spravodajca podajú výboru v mene 

rokovacej skupiny písomnú správu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Pozmeňujúci návrh  336 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Článok 115 – odsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

3. Schôdze výborov sú zvyčajne 

verejné. Výbory môžu rozhodnúť, avšak 

najneskôr pri schvaľovaní programu 

príslušnej schôdze, aby bol program 

schôdze rozdelený na body prístupné 

a neprístupné verejnosti. Ak sa však 

schôdza koná za zatvorenými dverami, 

môže výbor s výhradou článku 4 ods. 1 až 

4 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 umožniť 

verejnosti prístup k dokumentom a 

zápisnici zo schôdze. V prípade porušenia 

pravidiel o zachovaní dôvernosti sa použije 

článok 166. 

3. Schôdze výborov sú zvyčajne 

verejné. Výbory môžu na základe 

hlasovania celého výboru podľa mien 
najneskôr pri schvaľovaní programu 

príslušnej schôdze rozhodnúť, aby bol 

program schôdze rozdelený na body 

prístupné a neprístupné verejnosti. Ak sa 

schôdza koná za zatvorenými dverami, 

výbor s výhradou článku 4 ods. 1 až 4 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1049/2001 umožní verejnosti 

prístup k dokumentom a zápisnici zo 

schôdze. V prípade porušenia pravidiel o 

zachovaní dôvernosti sa použije článok 

166. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Pozmeňujúci návrh  337 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola I – článok 117 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Predseda Komisie sa volí v tajnom 

hlasovaní. 

Predseda Komisie sa volí hlasovaním 

podľa mien. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Pozmeňujúci návrh  338 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 130 – odsek 2a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Na webovej stránke Parlamentu 

sa každý mesiac uverejní zoznam očividne 

nepodložených alebo zavádzajúcich 

neprípustných otázok so stručným 

vysvetlením. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Pozmeňujúci návrh  339 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 130 – odsek 3 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Otázky sa predkladajú v elektronickom 

formáte. Každý poslanec môže predložiť 

najviac päť otázok mesačne. 

Otázky sa predkladajú v elektronickom 

formáte. Každý poslanec môže predložiť 

najviac desať otázok mesačne. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Pozmeňujúci návrh  340 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 5 – článok 136 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Povolenie na ďalší postup v danej 

veci sa vydáva na základe odôvodneného 

rozhodnutia predsedu podľa odseku 1. 

Písomné vyhlásenia sa zverejnia v 

úradných jazykoch na internetovej stránke 

Parlamentu a elektronickou cestou sa 

rozdajú všetkým poslancom. Spolu s 

menami podpísaných poslancov sa zapíšu 

do elektronického registra. Register je 

verejný a je prístupný prostredníctvom 

internetovej stránky Parlamentu. Predseda 

uchováva tiež tlačené kópie písomných 

vyhlásení s podpismi. 

2. Povolenie na ďalší postup v danej 

veci sa vydáva na základe odôvodneného 

rozhodnutia predsedu podľa odseku 1. 

Písomné vyhlásenia sa zverejnia v 

úradných jazykoch na internetovej stránke 

Parlamentu a elektronickou cestou sa 

rozdajú všetkým poslancom. Spolu s 

menami podpísaných poslancov sa zapíšu 

do elektronického registra. Register je 

verejný a je prístupný prostredníctvom 

internetovej stránky Parlamentu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Pozmeňujúci návrh  341 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 165 – odsek 4a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 4a.  V prípade hanlivých, rasistických 

alebo xenofóbnych vyjadrení alebo 

správania poslanca počas diskusie 

Parlament uverejní oficiálne poľutovanie 

nad týmto prejavom, ktoré sa za každých 

okolností uverejní v osobitnej časti 

internetovej stránky Parlamentu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Pozmeňujúci návrh  342 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 166 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

d) v súlade s článkom 21 predloženie 

návrhu Konferencii predsedov na 

pozastavenie alebo odobratie jednej alebo 

viacerých funkcií, ktoré dotknutý poslanec 

v Parlamente zastáva. 

d) v súlade s článkom 21 predloženie 

návrhu Konferencii predsedov na 

pozastavenie alebo odobratie jednej alebo 

viacerých funkcií vrátane funkcie 

spravodajcu alebo spoluspravodajcu, 

ktoré dotknutý poslanec v Parlamente 

zastáva. 

Or. en 

 


