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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/364 

Módosítás  364 

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 

I melléklet – 4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(g) bármely pénzbeli, személyes vagy 

természetbeni juttatás, amelyet a képviselő 

a Parlament által biztosított juttatáson 

felül politikai tevékenységéért harmadik 

féltől kap, akinek kilétét közölnie kell, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/365 

Módosítás  365 

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 

I melléklet – 4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 (3a) A képviselők minden évben 

benyújtják az elnöknek adóbevallásukat 

és tájékoztatják őt anyagi helyzetükről. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/366 

Módosítás  366 

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 

I melléklet – 4 cikk – 4 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

4. Ha a képviselő nem nyújtja be a 

pénzügyi érdekeltségeiről szóló 

nyilatkozatot, nem választható meg a 

Parlament vagy annak bármely szerve 

tisztségviselőjének, nem nevezhető ki 

előadónak, illetve nem vehet részt 

hivatalos küldöttségben. 

(4) Ha a képviselő nem nyújtja be a 

pénzügyi érdekeltségeiről szóló 

nyilatkozatot, adóbevallását, illetve nem 

tájékoztat anyagi helyzetéről, nem 

választható meg a Parlament vagy annak 

bármely szerve tisztségviselőjének, nem 

nevezhető ki előadónak, sem 

árnyékelőadónak, illetve nem vehet részt 

hivatalos küldöttségben. Amennyiben ilyen 

pozícióra megválasztják, hivatalát 

elveszíti, ha az (1) bekezdésnek 

megfelelően nem értesíti az elnököt 30 

napon belül a nyilatkozatát befolyásoló 

változásokról, vagy a (3a) bekezdésnek 

megfelelően nem nyújtja be adóbevallását 

és nem nyújt tájékoztatást anyagi 

helyzetéről. 

Or. en 



AM\1112141HU.docx  PE596.594v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/367 

Módosítás  367 

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 

I melléklet – 6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 Ebben az esetben a tanácsadó bizottság és 

az egyéb illetékes parlamenti szervek 

megvizsgálják a volt képviselők 

magatartását, többek között a hivatalos 

belépőkártya használatát, hogy 

megelőzzenek minden esetlegesen 

felmerülő összeférhetetlenséget. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/368 

Módosítás  368 

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 

I melléklet – 7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A tanácsadó bizottság öt tagból áll, akiket 

az elnök hivatali ideje kezdetén az 

Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi 

Bizottság elnökségi tagjai és 

koordinátorai közül a képviselők 

tapasztalata és a politikai 

kiegyensúlyozottság figyelembevételével 
nevez ki. 

A tanácsadó bizottság öt tagból áll, akiket 

az elnök hivatali ideje kezdetén az 

Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi 

Bizottság által nyilvános és nyílt életrajzi 

pályáztatás útján kiválasztott ismert és 

független etikai szakértők közül nevez ki. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/369 

Módosítás  369 

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 

I melléklet – 7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az elnök hivatali ideje kezdetén a 

tanácsadó bizottságban nem képviselt 

képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy 

képviselőt kiválasztva tartaléktagokat is 

kijelöl a tanácsadó bizottságba. 

Az elnök hivatali ideje kezdetén a (2) 

bekezdésben rögzített eljárásnak 

megfelelően három tartaléktagot nevez ki 
a tanácsadó bizottságba. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/370 

Módosítás  370 

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 

I melléklet – 7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A tanácsadó bizottság az elnök kérésére e 

magatartási kódex megsértésének 

állítólagos eseteit is megvizsgálja, és 

tanácsot ad az elnöknek a lehetséges 

intézkedésekkel kapcsolatban. 

A tanácsadó bizottság az elnök kérésére e 

magatartási kódex megsértésének 

állítólagos eseteit is megvizsgálja, és 

tanácsot ad az elnöknek a lehetséges 

intézkedésekkel kapcsolatban. A tanácsadó 

bizottság hivatalból ellenőrzéseket 

végezhet a képviselők által benyújtott 

nyilatkozatokkal kapcsolatban annak 

ellenőrzése céljából, hogy a közölt adatok 

hitelesek és pontosak-e, valamint 

kivizsgálhatja a következetlenségeket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/371 

Módosítás  371 

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 

I melléklet – 7 cikk – 5 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

5. A tanácsadó bizottság az elnökkel 

folytatott konzultációt követően külső 

szakértőktől is tanácsot kérhet. 

(5) A tanácsadó bizottság számára 

feladatai végrehajtása céljából titkárságot 

és megfelelő eszközöket bocsátanak 

rendelkezésre. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/372 

Módosítás  372 

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 

I melléklet – 8 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

1. Amennyiben okkal feltételezhető, 

hogy valamely európai parlamenti 

képviselő megszeghette e magatartási 

kódexet, az elnök az ügyet a tanácsadó 

bizottság elé terjesztheti. 

(1) Amennyiben okkal feltételezhető, 

hogy valamely európai parlamenti 

képviselő megszeghette e magatartási 

kódexet, az elnök az ügyet a tanácsadó 

bizottság elé terjesztheti. Az elnök minden 

esetben indokolással ellátott határozatot 

tesz közzé. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/373 

Módosítás  373 

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 

I melléklet – 8 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

2. A tanácsadó bizottság megvizsgálja 

az állítólagos szabálysértés körülményeit, 

és meghallgathatja az érintett képviselőt. A 

megállapításaiból levont következtetések 

alapján a bizottság ajánlást nyújt be az 

elnöknek a lehetséges döntésre 

vonatkozóan. 

(2) A tanácsadó bizottság megvizsgálja 

az állítólagos szabálysértés körülményeit, 

és meghallgathatja az érintett képviselőt. A 

megállapításaiból levont következtetések 

alapján a bizottság írásban ajánlást nyújt 

be az elnöknek a lehetséges döntésre 

vonatkozóan. 

Or. en 



AM\1112141HU.docx  PE596.594v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/374 

Módosítás  374 

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 

I melléklet – 8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Ha a tanácsadó bizottság ajánlását 

figyelembe véve az elnök úgy találja, hogy 

az érintett képviselő megszegte a 

magatartási kódexet, a képviselő 

meghallgatását követően szankciót 

megállapító, indokolással ellátott 

határozatot hoz, amelyet közöl a 

képviselővel. 

Ha a tanácsadó bizottság ajánlását 

figyelembe véve az elnök úgy találja, hogy 

az érintett képviselő megszegte a 

magatartási kódexet, a képviselő 

meghallgatását követően szankciót 

megállapító, indokolással ellátott 

határozatot hoz, amelyet közöl a 

képviselővel. Az elnök ugyanígy 

indokolással ellátott határozatot tesz közzé 

abban az esetben is, ha a tanácsadó 

bizottság ajánlása ellenére arra a 

következtetésre jut, hogy nem került sor a 

magatartási kódex megszegésére. Az 

indokolással ellátott határozatot 

közzéteszik. 

Or. en 

 


