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7.12.2016 A8-0344/343 

Pozměňovací návrh  343 

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 – čl. 167 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Dotyčný poslanec může podat vnitřní 

odvolání k předsednictvu ve lhůtě dvou 

týdnů ode dne, kdy mu předseda oznámil 

uložení sankce. Odvoláním se platnost 

sankce pozastavuje. Předsednictvo může 

nejpozději do čtyř týdnů po podání 

odvolání uloženou sankci zrušit, potvrdit 

nebo omezit její rozsah, aniž jsou dotčeny 

právní možnosti vnějšího odvolání, které 

má dotyčný k dispozici. Pokud 

předsednictvo ve stanovené lhůtě 

nerozhodne, považuje se sankce za 

neplatnou. 

Dotyčný poslanec může podat vnitřní 

odvolání k předsednictvu ve lhůtě dvou 

týdnů ode dne, kdy mu předseda oznámil 

uložení sankce. Odvoláním se platnost 

sankce pozastavuje. Předsednictvo může 

nejpozději do čtyř týdnů po podání 

odvolání uloženou sankci zrušit, potvrdit 

nebo omezit její rozsah, aniž jsou dotčeny 

právní možnosti vnějšího odvolání, které 

má dotyčný k dispozici. Pokud 

předsednictvo ve stanovené lhůtě 

nerozhodne, považuje se sankce za 

neplatnou a důvod pro nečinnost se 

zveřejní. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Pozměňovací návrh  344 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 – čl. 168 – odst. 3 – druhá odrážka – výklad 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Při zjišťování výsledků hlasování je třeba 

vzít podle odstavce 2 v úvahu všechny 

poslance přítomné v jednacím sále a podle 

odstavce 4 všechny poslance, kteří žádali o 

zjištění usnášeníschopnosti. Elektronické 

hlasovací zařízení nelze k tomuto účelu 

použít. Dveře jednacího sálu nesmějí být 

zavřeny. 

Při zjišťování výsledků hlasování je třeba 

vzít podle odstavce 2 v úvahu všechny 

poslance přítomné v jednacím sále a podle 

odstavce 4 všechny poslance, kteří žádali o 

zjištění usnášeníschopnosti. Dveře 

jednacího sálu nesmějí být zavřeny. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Pozměňovací návrh  345 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 - čl. 173 - odst. 2 - pododst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Výbor může doporučit, aby se o všech 

nebo o některých pozměňovacích návrzích 

hlasovalo najednou, aby byly přijaty, 

zamítnuty nebo prohlášeny za 

bezpředmětné. 

Výbor může doporučit, prostřednictvím 

jmenovitého hlasování, aby se o všech 

nebo o některých pozměňovacích návrzích 

hlasovalo najednou, aby byly přijaty, 

zamítnuty nebo prohlášeny za 

bezpředmětné. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Pozměňovací návrh  346 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 – čl. 178 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Zpravidla se v Parlamentu hlasuje 

zvednutím ruky. 

1. Zpravidla se v Parlamentu hlasuje 

jmenovitě. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Pozměňovací návrh  347 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 – čl. 178 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Jestliže předseda rozhodne, že 

výsledek není jednoznačný, hlasuje se 

znovu s použitím elektronického 

hlasovacího zařízení, a pokud toto zařízení 

nefunguje, hlasuje se tak, že poslanci 

povstanou nebo zůstanou sedět. 

2. Jestliže předseda rozhodne, že 

výsledek hlasování zvednutím ruky není 

jednoznačné, hlasuje se znovu s použitím 

elektronického hlasovacího zařízení, a 

pokud toto zařízení nefunguje, hlasuje se 

tak, že poslanci povstanou nebo zůstanou 

sedět. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Pozměňovací návrh  348 

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 

Čl. 5 – odst. 179 – odst. 1 – návětí 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Při rozhodování na základě zprávy 

Parlament pro jediné nebo konečné 

hlasování uplatní jmenovité hlasování v 

souladu s čl. 180 odst. 2. Při hlasování o 

pozměňovacích návrzích se uplatní 

jmenovité hlasování jen v případě žádosti 

podané v souladu s článkem 180. 

Parlament pro každé jediné nebo konečné 

hlasování uplatní jmenovité hlasování 

v souladu s čl. 180 odst. 2. Při hlasování o 

pozměňovacích návrzích se uplatní 

jmenovité hlasování jen v případě žádosti 

podané v souladu s článkem 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Pozměňovací návrh  349 

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 5 - čl. 180 - odst. 1 - pododst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Kromě případů stanovených v čl. 118 odst. 

5, čl. 119 odst. 5 a článku 179 se hlasuje 

jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně 

čtyřicet poslanců nebo politická skupina 

večer přede dnem hlasování, pokud 

předseda nestanoví jinou lhůtu. 

Kromě případů stanovených v čl. 117 odst. 

2, čl. 118 odst. 5, čl. 119 odst. 5 a článku 

179 se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to 

písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo 

politická skupina večer přede dnem 

hlasování, pokud předseda nestanoví jinou 

lhůtu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Pozměňovací návrh  350 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 - čl. 182 - odst. 1 - pododst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

V případě jmenování se hlasuje tajně, aniž 

jsou dotčeny čl. 15 odst. 1, čl. 199 odst. 1 a 

čl. 204 odst. 2 druhý pododstavec. 

V případě jmenování, pokud jsou 

předložena většinou hlasů poslanců 

Parlamentu, s výjimkou volby předsedy 

Komise, se hlasuje tajně, aniž jsou dotčeny 

čl. 15 odst. 1, čl. 199 odst. 1 a čl. 204 odst. 

2 druhý pododstavec. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Pozměňovací návrh  351 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

za skupinu EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 5 – čl. 182 – odst. 3 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Žádost o tajné hlasování má 

přednost před žádostí o jmenovité 

hlasování. 

3. Žádost o tajné hlasování má 

přednost před žádostí o jmenovité 

hlasování, s výjimkou volby předsedy 

Komise. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Pozměňovací návrh  352 

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 1 – čl. 201 – odst. 5 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Kterýkoli výbor může se souhlasem 

předsednictva Parlamentu pověřit jednoho 

nebo více svých členů úkolem provést 

studii nebo vykonat pracovní cestu ke 

zjištění potřebných údajů. 

5. Kterýkoli výbor může se souhlasem 

předsednictva Parlamentu pověřit poslance 

vybrané s ohledem na složení 

parlamentních skupin úkolem provést 

studii nebo vykonat pracovní cestu ke 

zjištění potřebných údajů. 

Or. en 

 


