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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/333 

Ändringsförslag  333 

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 2a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. Särskilt när det gäller 

förteckningen över medlemmar och 

redogörelserna för stöd ska punkterna 1 

och 2 tillämpas på alla andra typer av 

inofficiella grupper bestående av 

ledamöter, för att garantera samma 

öppenhet som för de tvärpolitiska 

grupperna. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Ändringsförslag  334 

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 6 – artikel 73 – punkt 4 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Efter varje trepartsmöte ska 

förhandlingsgruppen avlägga rapport vid 

det ansvariga utskottets nästföljande 

sammanträde. Handlingar som återspeglar 

resultatet av det senaste trepartsmötet ska 

ställas till utskottets förfogande. 

Efter varje trepartsmöte ska 

förhandlingsgruppen avlägga rapport vid 

det ansvariga utskottets nästföljande 

sammanträde. Handlingar som återspeglar 

resultatet av det senaste trepartsmötet, 

däribland protokoll från detta möte, ska 

ställas till utskottets förfogande och 

snarast möjligt offentliggöras. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Ändringsförslag  335 

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 6 – artikel 73 – punkt 4 – stycke 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Om det visar sig vara omöjligt att 

sammankalla ett utskottssammanträde 

inom lämplig tid ska förhandlingsgruppen 

rapportera till utskottets ordförande, 

skuggföredragande och samordnare, 

enligt vad som är lämpligt. 

Om det visar sig vara omöjligt att 

sammankalla ett utskottssammanträde 

inom lämplig tid ska 

förhandlingsgruppens ordförande och 

föredraganden på förhandlingsgruppens 

vägnar rapportera till utskottet skriftligen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Ändringsförslag  336 

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 

Artikel 115 – punkt 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Parlamentets utskott ska normalt 

hålla offentliga sammanträden. Utskotten 

kan emellertid, senast vid den tidpunkt då 

föredragningslistan till ett sammanträde 

godkänns, besluta att dela upp 

föredragningslistan till det sammanträdet i 

ärenden som är offentliga och ärenden som 

ska behandlas inom stängda dörrar. Om ett 

sammanträde hålls inom stängda dörrar 

kan utskotten dock offentliggöra 

sammanträdeshandlingar och protokoll om 

inte annat följer av artikel 4.1-4.4 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1049/2001. Om tystnadsplikten 

inte respekteras ska artikel 166 tillämpas. 

3. Parlamentets utskott ska normalt 

hålla offentliga sammanträden. Utskotten 

kan genom omröstning med namnupprop 

i respektive fulltaliga utskott, senast vid 

den tidpunkt då föredragningslistan till ett 

sammanträde godkänns, besluta att dela 

upp föredragningslistan till det 

sammanträdet i ärenden som är offentliga 

och ärenden som ska behandlas inom 

stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls 

inom stängda dörrar ska utskotten 

offentliggöra sammanträdeshandlingar och 

protokoll om inte annat följer av artikel 

4.1-4.4 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1049/2001. Om 

tystnadsplikten inte respekteras ska artikel 

166 tillämpas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Ändringsförslag  337 

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 1 – artikel 117 – punkt 2 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Omröstningen ska vara sluten. Omröstningen ska förrättas med 

namnupprop. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Ändringsförslag  338 

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 3 – artikel 130 – punkt 2a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. En förteckning över otillåtliga 

frågor som är tydligt ogrundade eller 

vilseledande ska offentliggöras en gång i 

månaden på parlamentets webbplats 

tillsammans med en kort förklaring. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Ändringsförslag  339 

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 130 – punkt 3 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Frågorna ska inges i elektroniskt format. 

Varje ledamot får inge högst fem frågor per 

månad. 

Frågorna ska inges i elektroniskt format. 

Varje ledamot får inge högst tio frågor per 

månad. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Ändringsförslag  340 

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 5 – artikel 136 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. För att få fortsätta krävs ett 

godkännande som endast kan ges genom 

att talmannen i varje enskilt fall avger ett 

motiverat beslut i enlighet med punkt 1. 

Skriftliga förklaringar ska offentliggöras på 

de officiella språken på parlamentets 

webbplats och spridas till samtliga 

ledamöter i elektronisk form. De ska 

tillsammans med namnen på 

undertecknarna införas i ett elektroniskt 

register. Detta register ska vara offentligt 

och ska vara tillgängligt via parlamentets 

webbplats. Papperskopior av de 

undertecknade skriftliga förklaringarna 

kommer även att förvaras av talmannen. 

2. För att få fortsätta krävs ett 

godkännande som endast kan ges genom 

att talmannen i varje enskilt fall avger ett 

motiverat beslut i enlighet med punkt 1. 

Skriftliga förklaringar ska offentliggöras på 

de officiella språken på parlamentets 

webbplats och spridas till samtliga 

ledamöter i elektronisk form. De ska 

tillsammans med namnen på 

undertecknarna införas i ett elektroniskt 

register. Detta register ska vara offentligt 

och ska vara tillgängligt via parlamentets 

webbplats. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Ändringsförslag  341 

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 165 – punkt 4a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 4a. Om en ledamot tar till 

ärekränkande, rasistiskt eller 

främlingsfientligt språkbruk eller 

uppträdande under en debatt ska 

parlamentet offentliggöra en kommentar 

som officiellt beklagar ledamotens 

anförande. Denna kommentar ska i 

samtliga fall offentliggöras under en 

särskild avdelning på parlamentets 

webbplats. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Ändringsförslag  342 

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 166 – punkt 3 – stycke 1 – led d 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

d) Framläggande till 

talmanskonferensen, i enlighet med 

artikel 21, av ett förslag om avstängning 

eller entledigande från ett eller flera av 

ledamotens uppdrag inom parlamentet. 

d) Framläggande till 

talmanskonferensen, i enlighet med artikel 

21, av ett förslag om avstängning eller 

entledigande från ett eller flera av 

ledamotens uppdrag inom parlamentet, 

däribland uppdrag som föredragande 

eller skuggföredragande. 

Or. en 

 


