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7.12.2016 A8-0344/375 

Predlog spremembe  375 

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 

Priloga I – člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več 

ukrepov iz člena 166(3) Poslovnika. 

Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več 

ukrepov iz člena 166(3) Poslovnika. V 

najhujših primerih je lahko kazen začasni 

odvzem glasovalne pravice v odboru in/ali 

na plenarnem zasedanju, dokler poslanec 

ne razreši navzkrižja interesov. Popravni 

ukrep ali kazen, ki se uporabi za poslanca, 

se objavi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Predlog spremembe  376 

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 

Priloga XVI – odstavek 17 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Predsednik in koordinatorji se sestanejo 

takoj po predstavitvi, da pripravijo oceno 

posameznih kandidatov za komisarja. Te 

seje so zaprte za javnost. Koordinatorji so 

pozvani, da izjavijo, ali so kandidati za 

komisarja po njihovem mnenju primerni za 

člane kolegija in za izvajanje posebnih 

nalog, ki so jim bile dodeljene. Konferenca 

predsednikov odborov v pomoč pri 

ocenjevanju pripravi posebno predlogo. 

Predsednik in koordinatorji se sestanejo 

takoj po predstavitvi, da pripravijo oceno 

posameznih kandidatov za komisarja. Te 

seje so javne. Koordinatorji so pozvani, da 

izjavijo, ali so kandidati za komisarja po 

njihovem mnenju primerni za člane 

kolegija in za izvajanje posebnih nalog, ki 

so jim bile dodeljene. Konferenca 

predsednikov odborov v pomoč pri 

ocenjevanju pripravi posebno predlogo. 

Vodi in objavi se seznam teh izjav. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Predlog spremembe  377 

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 

Priloga XVI – odstavek 20 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Če odbori prosijo za dodatne informacije, 

da bi lahko pripravili svojo oceno, 

predsednik Parlamenta v njihovem imenu 

piše novoizvoljenemu predsedniku 

Komisije. Koordinatorji upoštevajo ta 

odgovor. 

Če odbori prosijo za dodatne informacije, 

da bi lahko pripravili svojo oceno, 

predsednik Parlamenta v njihovem imenu 

piše novoizvoljenemu predsedniku 

Komisije. Odločitev o tem, ali bodo 

zaprošene dodatne informacije, se zapiše 

in objavi. Koordinatorji upoštevajo ta 

odgovor. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Predlog spremembe  378 

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 

Priloga XVI – odstavek 21 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Če koordinatorji ne dosežejo soglasja pri 

oceni, ali na zahtevo ene od političnih 

skupin, predsednik skliče sejo celotnega 

odbora. Predsednik odbora kot zadnjo 

rešitev predlaga tajno glasovanje o teh 

dveh odločitvah. 

Če koordinatorji ne dosežejo soglasja pri 

oceni, ali na zahtevo ene od političnih 

skupin, predsednik skliče sejo celotnega 

odbora. Po razpravi na tej seji predsednik 

predlaga poimensko glasovanje o obeh 

odločitvah. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Predlog spremembe  379 

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 

Priloga XVI – odstavek 26 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Z odstopanjem od postopka, določenega v 

odstavku 1(c), osmi pododstavek, je 

glasovanje na plenarnem zasedanju, ko 

zadeva imenovanje enega komisarja, 

tajno. 

črtano 

Or. en 

 


