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7.12.2016 A8-0344/343 

Predlog spremembe  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 167 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Poslanec lahko v roku največ dveh tednov 

od prejema obvestila o kazni, ki jo je 

izrekel predsednik, pri predsedstvu sproži 

notranji postopek pritožbe, s katerim se 

prekine njena uporaba. Predsedstvo lahko 

najpozneje v štirih tednih po vložitvi 

pritožbe naloženo kazen razveljavi, potrdi 

ali ublaži, ne glede na pravico poslanca do 

zunanje pritožbe. Če v tem roku 

predsedstvo ne sprejme nobenega sklepa, 

se kazen šteje za nično. 

Poslanec lahko v roku največ dveh tednov 

od prejema obvestila o kazni, ki jo je 

izrekel predsednik, pri predsedstvu sproži 

notranji postopek pritožbe, s katerim se 

prekine njena uporaba. Predsedstvo lahko 

najpozneje v štirih tednih po vložitvi 

pritožbe naloženo kazen razveljavi, potrdi 

ali ublaži, ne glede na pravico poslanca do 

zunanje pritožbe. Če v tem roku 

predsedstvo ne sprejme nobenega sklepa, 

se kazen šteje za nično, razlog za opustitev 

ukrepanja pa objavi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Predlog spremembe  344 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 168 – odstavek 3 – alinea 2 – razlaga 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Ob ugotavljanju izida glasovanja je treba v 

skladu z odstavkom 2 upoštevati vse v 

sejni dvorani navzoče poslance, v skladu z 

odstavkom 4 pa vse poslance, ki so 

zahtevali ugotavljanje sklepčnosti. V ta 

namen se ne more uporabljati elektronski 

sistem glasovanja. Vrata v sejno dvorano 

se ne smejo zapreti. 

Ob ugotavljanju izida glasovanja je treba v 

skladu z odstavkom 2 upoštevati vse v 

sejni dvorani navzoče poslance, v skladu z 

odstavkom 4 pa vse poslance, ki so 

zahtevali ugotavljanje sklepčnosti. Vrata v 

sejno dvorano se ne smejo zapreti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Predlog spremembe  345 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 173 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Odbor lahko priporoči, da se o vseh ali 

nekaterih predlogih sprememb glasuje 

skupaj, da se sprejmejo ali zavrnejo ali 

razglasijo za neveljavne. 

Odbor lahko s poimenskim glasovanjem 

priporoči, da se o vseh ali nekaterih 

predlogih sprememb glasuje skupaj, da se 

sprejmejo ali zavrnejo ali razglasijo za 

neveljavne. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Predlog spremembe  346 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 178 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Parlament običajno glasuje z 

vzdigovanjem rok. 

1. Parlament običajno glasuje 

poimensko. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Predlog spremembe  347 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 178 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Če predsednik odloči, da je izid 

dvomljiv, se ponovno glasuje z 

elektronskim sistemom glasovanja, če ta ne 

deluje, pa z usedanjem in vstajanjem. 

2. Če predsednik odloči, da je izid 

glasovanja z vzdigovanjem rok dvomljiv, 

se ponovno glasuje z elektronskim 

sistemom glasovanja, če ta ne deluje, pa z 

usedanjem in vstajanjem. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Predlog spremembe  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 179 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Parlament pri odločanju na podlagi 

poročila vsakršno eno samo glasovanje 

in/ali končno glasovanje izvede poimensko 

v skladu s členom 180(2). O predlogih 

sprememb glasuje poimensko le na podlagi 

zahteve v skladu s členom 180. 

Parlament eno samo in/ali končno 

glasovanje vselej izvede poimensko v 

skladu s členom 180(2). O predlogih 

sprememb glasuje poimensko le na podlagi 

zahteve v skladu s členom 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Predlog spremembe  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 180 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Poleg primerov iz členov 118(5), 119(5) in 

179, se poimensko glasuje tudi, kadar to 

pisno zahteva politična skupina ali najmanj 

štirideset poslancev na predvečer 

glasovanja, razen če predsednik določi 

drugačen rok. 

Poleg primerov iz členov 117(2), 118(5), 

119(5) in 179 se poimensko glasuje tudi, 

kadar to pisno zahteva politična skupina ali 

najmanj štirideset poslancev na predvečer 

glasovanja, razen če predsednik določi 

drugačen rok. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Predlog spremembe  350 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 182 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Ne glede na člena 15(1) in 199(1) ter drugi 

pododstavek člena 204(2) se o imenovanjih 

glasuje tajno. 

Ne glede na člena 15(1) in 199(1) ter drugi 

pododstavek člena 204(2) se o 

imenovanjih, če jih je vložila večina 

poslancev Parlamenta, z izjemo izvolitve 

predsednika Komisije, glasuje tajno. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Predlog spremembe  351 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 182 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

3. Zahteva za tajno glasovanje ima 

prednost pred zahtevo za poimensko 

glasovanje. 

3. Zahteva za tajno glasovanje ima 

prednost pred zahtevo za poimensko 

glasovanje, z izjemo izvolitve predsednika 

Komisije. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Predlog spremembe  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 5 – člen 201 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

5. Odbor lahko s privolitvijo 

predsedstva Parlamenta naroči enemu ali 

več svojim članom, da pripravijo študijo ali 

zberejo informacije. 

5. Odbor lahko s privolitvijo 

predsedstva Parlamenta naroči poslancem, 

izbranim ob upoštevanju sestave 

parlamentarnih skupin, da pripravijo 

študijo ali zberejo informacije. 

Or. en 

 


