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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/343 

Muudatusettepanek  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

4. peatükk – artikkel 167 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Parlamendiliige võib kahe nädala jooksul 

alates presidendi kehtestatud sanktsioonist 

teatamisest esitada juhatusele sisemise 

apellatsioonikaebuse, mis toob kaasa 

sanktsiooni kohaldamise peatamise. 

Juhatus võib nelja nädala jooksul pärast 

apellatsioonikaebuse esitamist sanktsiooni 

tühistada, kinnitada või seda leevendada, 

ilma et see piiraks parlamendiliikme õigust 

esitada parlamendiväline 

apellatsioonikaebus. Kui juhatus nimetatud 

ajavahemiku jooksul otsust ei tee, loetakse 

sanktsioon kehtetuks. 

Parlamendiliige võib kahe nädala jooksul 

alates presidendi kehtestatud sanktsioonist 

teatamisest esitada juhatusele sisemise 

apellatsioonikaebuse, mis toob kaasa 

sanktsiooni kohaldamise peatamise. 

Juhatus võib nelja nädala jooksul pärast 

apellatsioonikaebuse esitamist sanktsiooni 

tühistada, kinnitada või seda leevendada, 

ilma et see piiraks parlamendiliikme õigust 

esitada parlamendiväline 

apellatsioonikaebus. Kui juhatus nimetatud 

ajavahemiku jooksul otsust ei tee, loetakse 

sanktsioon kehtetuks ja otsuse tegemata 

jätmise põhjused avalikustatakse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/344 

Muudatusettepanek  344 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 168 – lõige 3 – alalõik 2 – tõlgendus 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Hääletustulemuse kindlakstegemisel tuleb 

vastavalt lõikele 2 arvesse võtta kõiki 

istungisaalis viibivaid parlamendiliikmeid 

ja vastavalt lõikele 4 kõiki 

parlamendiliikmeid, kes taotlesid kvoorumi 

kontrollimist. Elektroonilist 

hääletussüsteemi sel puhul kasutada ei 

saa. Istungisaali uste sulgemine ei ole 

lubatud. 

Hääletustulemuse kindlakstegemisel tuleb 

vastavalt lõikele 2 arvesse võtta kõiki 

istungisaalis viibivaid parlamendiliikmeid 

ja vastavalt lõikele 4 kõiki 

parlamendiliikmeid, kes taotlesid kvoorumi 

kontrollimist. Istungisaali uste sulgemine ei 

ole lubatud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/345 

Muudatusettepanek  345 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 173 – lõige 2 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Vastutav komisjon võib anda soovituse 

panna kõik või osa muudatusettepanekutest 

hääletusele ühiselt, võtta need vastu, lükata 

tagasi või kuulutada kehtetuks. 

Vastutav komisjon võib nimelise 

hääletusega anda soovituse panna kõik või 

osa muudatusettepanekutest hääletusele 

ühiselt, võtta need vastu, lükata tagasi või 

kuulutada kehtetuks. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/346 

Muudatusettepanek  346 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 178 – lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

1. Üldjuhul hääletab parlament käe 

tõstmisega. 

1. Üldjuhul hääletab parlament 

nimeliselt. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/347 

Muudatusettepanek  347 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 178 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Kui president otsustab, et tulemus 

on kaheldav, toimub uus hääletus 

elektroonilise hääletussüsteemi abil; kui 

elektrooniline hääletussüsteem ei tööta, 

hääletatakse istumajäämise ja 

püstitõusmise teel. 

2. Kui president otsustab, et käe 

tõstmisega toimunud hääletuse tulemus on 

kaheldav, toimub uus hääletus 

elektroonilise hääletussüsteemi abil; kui 

elektrooniline hääletussüsteem ei tööta, 

hääletatakse istumajäämise ja 

püstitõusmise teel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/348 

Muudatusettepanek  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 179 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Kui parlament teeb otsuse raporti alusel, 

toimub üks hääletus ja/või lõpphääletus 

nimeliselt vastavalt artikli 180 lõikele 2. 

Muudatusettepanekute üle hääletatakse 

nimeliselt üksnes artikli 180 alusel esitatud 

taotluse korral. 

Üks hääletus ja/või lõpphääletus toimub 

parlamendis nimeliselt vastavalt artikli 

180 lõikele 2. Muudatusettepanekute üle 

hääletatakse nimeliselt üksnes artikli 180 

alusel esitatud taotluse korral. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/349 

Muudatusettepanek  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 180 – lõige 1 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Lisaks artikli 118 lõikes 5, artikli 119 

lõikes 5 ja artiklis 179 nimetatud juhtudele 

võib nimelise hääletuse korraldada juhul, 

kui fraktsioon või vähemalt 40 

parlamendiliiget on esitanud vastava 

kirjaliku taotluse hääletusele eelnevaks 

õhtuks, välja arvatud juhul, kui president 

on määranud selleks teise tähtaja. 

Lisaks artikli 117 lõikes 2, artikli 118 

lõikes 5, artikli 119 lõikes 5 ja artiklis 179 

nimetatud juhtudele korraldatakse 

nimeline hääletus juhul, kui fraktsioon või 

vähemalt 40 parlamendiliiget on esitanud 

vastava kirjaliku taotluse hääletusele 

eelnevaks õhtuks, välja arvatud juhul, kui 

president on määranud selleks teise tähtaja. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/350 

Muudatusettepanek  350 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 182 – lõige 1 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Ametisse nimetamise korral toimub 

salajane hääletus, ilma et see piiraks artikli 

15 lõike 1, artikli 199 lõike 1 ja artikli 204 

lõike 2 teise lõigu kohaldamist. 

Ametisse nimetamise korral, kui 

sellekohase ettepaneku on teinud 

parlamendiliikmete enamus, välja arvatud 

Euroopa Komisjoni presidendi valimise 

korral, toimub salajane hääletus, ilma et 

see piiraks artikli 15 lõike 1, artikli 199 

lõike 1 ja artikli 204 lõike 2 teise lõigu 

kohaldamist. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/351 

Muudatusettepanek  351 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

5. peatükk – artikkel 182 – lõige 3 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

3. Salajase hääletuse korraldamise 

nõue on prioriteetne nimelise hääletuse 

korraldamise nõude suhtes. 

3. Salajase hääletuse korraldamise 

taotlus on prioriteetne nimelise hääletuse 

korraldamise taotluse suhtes, välja arvatud 

Euroopa Komisjoni presidendi valimise 

korral. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0344/352 

Muudatusettepanek  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine 

2016/2114(REG) 

 

Kodukord 

1. peatükk – artikkel 201 – lõige 5 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

5. Komisjon võib anda parlamendi 

juhatuse nõusolekul ühele või mitmele 

liikmele uurimisülesande või ülesande 

hankida teavet. 

5. Komisjon võib anda parlamendi 

juhatuse nõusolekul parlamendiliikmetele, 

kes valitakse välja parlamendi 

fraktsioonide koosseisu arvesse võttes, 
uurimisülesande või ülesande hankida 

teavet. 

Or. en 

 


