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7.12.2016 A8-0344/375 

Ændringsforslag  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag I – artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 

flere af de forholdsregler, der er opregnet i 

forretningsordenens artikel 166, stk. 3. 

Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 

flere af de forholdsregler, der er opregnet i 

forretningsordenens artikel 166, stk. 3. I 

særligt alvorlige tilfælde kan sanktionen 

bestå af suspendering af stemmeretten i 

udvalg og/eller på plenarmøder, indtil 

medlemmet har afhjulpet 

interessekonflikten. Den afhjælpende 

foranstaltning eller sanktion, der træffes 

over for medlemmet, skal offentliggøres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Ændringsforslag  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag XVI – punkt 1, litra c), afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Formanden og koordinatorerne mødes 

straks efter høringen for at evaluere de 

enkelte udpegede 

kommissionsmedlemmer. Disse møder 

afholdes for lukkede døre. 

Koordinatorerne anmodes om at tage 

stilling til, om de udpegede 

kommissionsmedlemmer efter deres 

opfattelse er kvalificerede både til at 

optræde som medlem af 

kommissærkollegiet og til at udføre de 

særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 

Udvalgsformandskonferencen udarbejder 

en formularmodel for at lette evalueringen. 

Formanden og koordinatorerne mødes 

straks efter høringen for at evaluere de 

enkelte udpegede 

kommissionsmedlemmer. Disse møder er 

offentligt tilgængelige. Koordinatorerne 

anmodes om at tage stilling til, om de 

udpegede kommissionsmedlemmer efter 

deres opfattelse er kvalificerede både til at 

optræde som medlem af 

kommissærkollegiet og til at udføre de 

særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 

Udvalgsformandskonferencen udarbejder 

en formularmodel for at lette evalueringen. 

Der føres en fortegnelse over disse 

udtalelser, som offentliggøres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Ændringsforslag  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag XVI – punkt 1, litra c), afsnit 4 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Såfremt udvalg har behov for yderligere 

oplysninger for at kunne afslutte 

evalueringen, sender Parlamentets formand 

på deres vegne en skrivelse til den valgte 

formand for Kommissionen. 

Koordinatorerne tager sidstnævntes svar 

med i deres overvejelser. 

Såfremt udvalg har behov for yderligere 

oplysninger for at kunne afslutte 

evalueringen, sender Parlamentets formand 

på deres vegne en skrivelse til den valgte 

formand for Kommissionen. Beslutningen 

om, hvorvidt der skal anmodes om 

yderligere oplysninger, registreres og 

offentliggøres. Koordinatorerne tager 

sidstnævntes svar med i deres overvejelser. 

Or. en 



AM\1112147DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/378 

Ændringsforslag  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag XVI – punkt 1, litra c), femte afsnit 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Hvis koordinatorerne ikke er i stand til at 

nå til enighed om evalueringen, eller hvis 

en politisk gruppe anmoder herom, 

indkalder formanden til et møde i hele 

udvalget. Udvalgets formand sætter som 

sidste udvej de to afgørelser til hemmelig 

afstemning. 

Hvis koordinatorerne ikke er i stand til at 

nå til enighed om evalueringen, eller hvis 

en politisk gruppe anmoder herom, 

indkalder formanden til et møde i hele 

udvalget. Efter forhandlingen i mødet i 

hele udvalget sætter formanden de to 

afgørelser til afstemning ved navneopråb. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Ændringsforslag  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag XVI – punkt 2 - afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Uanset proceduren i stk. 1, litra c), 

ottende afsnit, foretages der hemmelig 

afstemning, når afstemningen på 

plenarmødet vedrører udnævnelsen af et 

enkelt kommissionsmedlem. 

udgår 

Or. en 

 


