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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/375 

Módosítás  375 

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 – 2 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A megállapított szankció az eljárási 

szabályzat 166. cikke (3) bekezdésében 

szereplő intézkedések közül egyet vagy 

többet foglalhat magában. 

A megállapított szankció az eljárási 

szabályzat 166. cikke (3) bekezdésében 

szereplő intézkedések közül egyet vagy 

többet foglalhat magában. A legsúlyosabb 

esetekben a szankció lehet az, hogy 

felfüggesztik a képviselő bizottságon 

belüli/plenáris ülésen való szavazati jogát, 

amíg a képviselő összeférhetetlensége meg 

nem szűnik. A képviselőre alkalmazott 

jogorvoslatot vagy szankciót 

nyilvánosságra hozzák.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/376 

Módosítás  376 

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 

XVI melléklet – 17 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az elnök és a koordinátorok késedelem 

nélkül összeülnek a meghallgatás után, 

hogy értékeljék a biztosjelölteket. Az 

értékelés zárt ülésen történik. A 

koordinátorok nyilatkoznak arról, hogy 

alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 

mind a testületi tagságra, mind pedig a 

kijelölt feladatok ellátására. A Bizottsági 

Elnökök Értekezlete az értékelés 

megkönnyítésére elkészít egy 

formanyomtatványt. 

Az elnök és a koordinátorok késedelem 

nélkül összeülnek a meghallgatás után, 

hogy értékeljék a biztosjelölteket. Az 

értékelés nyilvános ülésen történik. A 

koordinátorok nyilatkoznak arról, hogy 

alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 

mind a testületi tagságra, mind pedig a 

kijelölt feladatok ellátására. A Bizottsági 

Elnökök Értekezlete az értékelés 

megkönnyítésére elkészít egy 

formanyomtatványt. Ezeket a 

nyilatkozatokat megőrzik és 

nyilvánosságra hozzák. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/377 

Módosítás  377 

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 

XVI melléklet – 20 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Ha a koordinátorok nem jutnak 

egyetértésre az értékelést illetően, vagy 

egy képviselőcsoport kérelmezi azt, az 

elnök teljes bizottsági ülést hív össze. Az 

elnök végső esetben titkos szavazásra 

bocsátja a két kérdést. 

Amennyiben a bizottságoknak értékelésük 

elkészítéséhez további információkra van 

szükségük, nevükben az elnök fordul 

írásban a Bizottság megválasztott 

elnökéhez. Az arról szóló határozatot, 

hogy kérjenek-e további információt, 

rögzítik és nyilvánosságra hozzák. A 

koordinátoroknak utóbbi válaszát 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/378 

Módosítás  378 

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 

XVI melléklet – 21 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Ha a koordinátorok nem jutnak 

egyetértésre az értékelést illetően, vagy egy 

képviselőcsoport kérelmezi azt, az elnök 

teljes bizottsági ülést hív össze. Az elnök 

végső esetben titkos szavazásra bocsátja a 

két kérdést. 

Ha a koordinátorok nem jutnak 

egyetértésre az értékelést illetően, vagy egy 

képviselőcsoport kérelmezi azt, az elnök 

teljes bizottsági ülést hív össze. A teljes 

bizottsági ülésen folytatott vitát követően 

az elnök mindkét döntést név szerinti 

szavazásra bocsátja. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0344/379 

Módosítás  379 

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 

XVI melléklet – 26 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

Az 1. pont c) pontjának nyolcadik 

albekezdésében megállapított eljárástól 

eltérve, amennyiben a plenáris ülésen 

történő szavazás egyetlen biztos 

kinevezését érinti, a szavazás titkos. 

törölve 

Or. en 

 


