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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/375 

Ändringsförslag  375 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga I – artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Påföljderna kan bestå av en eller flera av 

de åtgärder som anges i artikel 166.3 i 

arbetsordningen. 

Påföljderna kan bestå av en eller flera av 

de åtgärder som anges i artikel 166.3 i 

arbetsordningen. I de flesta allvarliga fall 

kan påföljden bestå av upphävande av 

rösträtten i ett utskott och/eller vid 

plenarsammanträden till dess att 

ledamoten har löst sin intressekonflikt. 

Åtgärder eller påföljder som åläggs 

ledamoten ska offentliggöras. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/376 

Ändringsförslag  376 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga XVI – artikel 1 – led c – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Då utfrågningen sker i samverkande 

utskott ska ordförandena och 

samordnarna för utskotten agera 

gemensamt under hela förfarandet. 

Ordföranden och samordnarna ska efter 
utfrågningen utan dröjsmål sammanträda 

för att göra en bedömning av den enskilda 

nominerade kommissionsledamoten. 

Dessa sammanträden ska vara offentliga. 

Samordnarna ska uppmanas att uppge 

huruvida de anser att de nominerade 

kommissionsledamöterna är kvalificerade 

att såväl ingå som ledamöter av 

kommissionen som att utföra de särskilda 

uppgifter som nomineringen avser. 

Utskottsordförandekonferensen ska 

utforma en standardmodell som stöd för 

bedömningen. En registrering av sådana 

uttalanden ska bibehållas och 

offentliggöras. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/377 

Ändringsförslag  377 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga XVI – punkt 1 – led c – stycke 5 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Om samordnarna inte kan enas om 

bedömningen, eller om en av de politiska 

grupperna så begär, ska 

utskottsordföranden sammankalla till ett 

sammanträde med alla utskottsledamöter. 

Som en sista utväg ska 

utskottsordföranden låta båda beslut gå 

till sluten omröstning. 

Om utskotten kräver ytterligare uppgifter 

för att slutföra sin bedömning ska 

talmannen på deras vägnar skriva till 

kommissionens nyvalda ordförande. 

Beslutet om huruvida ytterligare 

information ska begäras ska registreras 

och offentliggöras. Samordnarna ska 

beakta dennes svar. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/378 

Ändringsförslag  378 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga XVI – punkt 1 – led c – stycke 6 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Utskottens bedömningar ska antas och 

offentliggöras inom 24 timmar efter 

utfrågningen. Bedömningarna ska 

granskas av 

utskottsordförandekonferensen för att 

sedan översändas till 

talmanskonferensen. Efter diskussion i 

talmanskonferensen, och såvida inget 

beslut om att inhämta ytterligare uppgifter 

fattas, ska talmanskonferensen förklara 

utfrågningarna för avslutade. 

Om samordnarna inte kan enas om 

bedömningen, eller om en av de politiska 

grupperna så begär, ska 

utskottsordföranden sammankalla till ett 

sammanträde med alla utskottsledamöter. 

Efter debatten under sammanträdet med 

alla utskottsledamöter ska ordföranden 

låta båda besluten gå till omröstning 

genom namnupprop. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0344/379 

Ändringsförslag  379 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Bilaga XVI – punkt 2 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Med avvikelse från förfarandet i punkt 1 c 

åttonde stycket ska omröstningen vara 

sluten näromröstningen i kammaren 

avser utnämning av en enda 

kommissionsledamot. 

utgår 

Or. en 

 


