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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/343 

Módosítás  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 167 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az érintett képviselő belső fellebbezést 

nyújthat be az Elnökséghez az elnök által 

megállapított szankció közlését követő két 

héten belül; a fellebbezés a szankciót 

felfüggeszti. Az Elnökség legkésőbb négy 

héttel a fellebbezés benyújtása után a 

megállapított szankciót megsemmisítheti, 

jóváhagyhatja vagy enyhítheti, az érintett 

képviselő rendelkezésére álló külső 

jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül. 

Ha az Elnökség a megállapított határidőn 

belül nem határoz, a szankciót semmisnek 

kell tekinteni. 

Az érintett képviselő belső fellebbezést 

nyújthat be az Elnökséghez az elnök által 

megállapított szankció közlését követő két 

héten belül; a fellebbezés a szankciót 

felfüggeszti. Az Elnökség legkésőbb négy 

héttel a fellebbezés benyújtása után a 

megállapított szankciót megsemmisítheti, 

jóváhagyhatja vagy enyhítheti, az érintett 

képviselő rendelkezésére álló külső 

jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül. 

Ha az Elnökség a megállapított határidőn 

belül nem határoz, a szankciót semmisnek 

kell tekinteni, és a határozathozatal 

elmulasztásának okát nyilvánosságra kell 

hozni. 

Or. en 



AM\1112146HU.docx  PE596.594v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/344 

Módosítás  344 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 168 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – értelmezés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A szavazás eredményének 

megállapításakor a (2) bekezdésnek 

megfelelően figyelembe kell venni az 

ülésteremben jelen levő valamennyi 

képviselőt és a (4) bekezdésnek 

megfelelően a határozatképesség 

megállapítását kérő valamennyi képviselőt. 

Az elektronikus szavazatszámláló 

rendszert nem lehet e célból igénybe 

venni. Az ülésterem ajtóit nem lehet 

bezárni. 

A szavazás eredményének 

megállapításakor a (2) bekezdésnek 

megfelelően figyelembe kell venni az 

ülésteremben jelen levő valamennyi 

képviselőt és a (4) bekezdésnek 

megfelelően a határozatképesség 

megállapítását kérő valamennyi képviselőt. 

Az ülésterem ajtóit nem lehet bezárni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/345 

Módosítás  345 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 173 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A bizottság ajánlást tehet valamennyi, 

illetve több módosítás együttes szavazásra 

bocsátására, elfogadására, illetve 

elutasítására vagy érvénytelenné 

nyilvánítására. 

A bizottság név szerinti szavazással 

ajánlást tehet valamennyi, illetve több 

módosítás együttes szavazásra bocsátására, 

elfogadására, illetve elutasítására vagy 

érvénytelenné nyilvánítására. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/346 

Módosítás  346 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 178 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(1) A Parlament általában 

kézfelemeléssel szavaz. 

(1) A Parlament általában név szerinti 

szavazással szavaz. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/347 

Módosítás  347 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 178 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Ha az elnök úgy határoz, hogy az 

eredmény kétséges, az elektronikus 

szavazatszámláló rendszer használatával, 

illetve ha nem működik, felállással illetve 

ülve maradással újra szavaznak. 

(2) Ha az elnök úgy határoz, hogy a 

kézfelemeléssel történő szavazás 

eredménye kétséges, az elektronikus 

szavazatszámláló rendszer használatával, 

illetve ha nem működik, felállással illetve 

ülve maradással újra szavaznak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/348 

Módosítás  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 179 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Jelentés alapján történő döntéshozatal 

esetén a Parlament az egyszeri és/vagy 

zárószavazás során a 180. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően név szerint 

szavaz. A módosításokról szóló szavazások 

csak a 180. cikk értelmében benyújtott 

kérelem esetén zajlanak név szerint. 

A Parlament az egyszeri és/vagy 

zárószavazás során a 180. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően név szerint 

szavaz. A módosításokról szóló szavazások 

csak a 180. cikk értelmében benyújtott 

kérelem esetén zajlanak név szerint. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/349 

Módosítás  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 180 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A 118. cikk (5) bekezdésében, a 119. cikk 

(5) bekezdésében és a 179. cikkben 

megállapított eseteken kívül név szerint 

szavaznak, ha azt bármely 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő írásban kéri a szavazást 

megelőző este, kivéve, ha az elnök más 

határidőt állapít meg. 

A 117. cikk (2) bekezdésében, a 118. cikk 

(5) bekezdésében, a 119. cikk (5) 

bekezdésében és a 179. cikkben 

megállapított eseteken kívül név szerint 

szavaznak, ha azt bármely 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő írásban kéri a szavazást 

megelőző este, kivéve, ha az elnök más 

határidőt állapít meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/350 

Módosítás  350 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 182 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Kinevezések esetén titkos szavazást 

tartanak, a 15. cikk (1) bekezdésének, a 

199. cikk (1) bekezdésének, és a 204. cikk 

(2) bekezdése második albekezdésének 

sérelme nélkül. 

Kinevezések esetén – ha azt a parlamenti 

képviselők többsége nyújtja be, a Bizottság 

elnöke megválasztásának kivételével – a 

képviselők titkos szavazást tartanak, a 15. 

cikk (1) bekezdésének, a 199. cikk (1) 

bekezdésének és a 204. cikk (2) bekezdése 

második albekezdésének sérelme nélkül. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/351 

Módosítás  351 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Rolandas Paksas 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 182 cikk – 3 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(3) A titkos szavazásra irányuló 

kérelem a név szerinti szavazásra való 

kérelemmel szemben elsőbbséget élvez. 

(3) A titkos szavazásra irányuló 

kérelem a név szerinti szavazásra való 

kérelemmel szemben elsőbbséget élvez, 

kivéve az Európai Bizottság elnöke 

megválasztásának esetét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/352 

Módosítás  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

5 fejezet – 201 cikk – 5 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(5) A bizottságok az Elnökség 

hozzájárulásával egy vagy több tagjuknak 

tanulmánykészítési vagy tényfeltáró 

megbízatást adhatnak. 

(5) A bizottságok az Elnökség 

hozzájárulásával a képviselőcsoportok 

összetételének tiszteletben tartásával 

kiválasztott tagjaiknak tanulmánykészítési 

vagy tényfeltáró megbízatást adhatnak. 

Or. en 

 


