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7.12.2016 A8-0344/391 

Ändringsförslag  391 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 49 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Efter ett beslut om vilket förfarande som 

ska följas, och när artikel 50 inte ska 

tillämpas, ska utskottet bland sina 

ledamöter eller ständiga suppleanter utse 

en föredragande för förslaget till 

lagstiftningsakt, om detta inte redan har 

skett på grundval av kommissionens 

arbetsprogram som överenskommits i 

enlighet med artikel 37. 

2. Efter ett beslut om vilket förfarande som 

ska följas, och när det förenklade 

förfarandet enligt artikel 50 inte ska 

tillämpas, ska utskottet bland sina 

ledamöter eller ständiga suppleanter utse 

en föredragande för förslaget till 

lagstiftningsakt, om detta inte redan har 

skett på grundval av artikel 47.1b. Om två 

föredraganden utses som redan 

representerar en politisk majoritet i 

respektive berörda utskott måste detta 

godkännas av talmanskonferensen med 

fyra femtedels majoritet.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/392 

Ändringsförslag  392 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Ett utskott som har för avsikt att utarbeta 

ett betänkande och förelägga parlamentet 

ett resolutionsförslag i ett ämne som hör 

till utskottets ansvarsområde, utan att det 

har fått sig hänvisat vare sig en begäran 

om samråd eller en begäran om yttrande i 

enlighet med artikel 201.1, får endast göra 

detta med ett i förväg inhämtat medgivande 

från talmanskonferensen. Ett eventuellt 

avslag på en sådan begäran ska alltid 

åtföljas av en motivering. Om 

betänkandet rör ett förslag som lagts fram 

av en ledamot i enlighet med artikel 46.2 

får medgivandet nekas endast om 

villkoren i artikel 5 i ledamotsstadgan och 

i artikel 225 fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt inte är uppfyllda. 

1. Ett utskott som har för avsikt att utarbeta 

ett betänkande som inte avser lagstiftning 

eller ett betänkande enligt artikel 45 eller 

46 i ett ämne som hör till utskottets 

ansvarsområde, utan att något 

hänvisningsförfarande har ägt rum, får 

endast göra detta med ett i förväg inhämtat 

medgivande från talmanskonferensen. 

 Talmanskonferensen ska fatta beslut om 

en begäran om tillstånd att utarbeta 

sådana betänkanden på grundval av 

tillämpningsföreskrifter som 

talmanskonferensen själv fastställer. 

 Om det begärda betänkandet på förslag av 

det ansvariga utskottet ska utarbetas av 

två föredragande som redan representerar 

en politisk majoritet i respektive utskott 

krävs fyra femtedels majoritet för detta 

beslut. 
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7.12.2016 A8-0344/393 

Ändringsförslag  393 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 60 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 

majoritet av de avgivna rösterna eller om 

kammaren antagit ett förslag om 

förkastande, vilket kan läggas fram av det 

ansvariga utskottet eller minst 40 

ledamöter, ska talmannen, innan 

parlamentet röstar om förslaget till 

lagstiftningsresolution, uppmana 

kommissionen att dra tillbaka förslaget. 

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 

majoritet av de avgivna rösterna eller om 

kammaren antagit ett förslag om 

förkastande, vilket kan läggas fram av det 

ansvariga utskottet eller minst 25 

ledamöter, ska talmannen, innan 

parlamentet röstar om förslaget till 

lagstiftningsresolution, uppmana 

kommissionen att dra tillbaka förslaget. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/394 

Ändringsförslag  394 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 60 – punkt 3 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Om kommissionen inte drar tillbaka sitt 

förslag, ska parlamentet återförvisa frågan 

till ansvarigt utskott utan att rösta om 

förslaget till lagstiftningsresolution, såvida 

inte parlamentet, på förslag av ordföranden 

eller föredraganden för det ansvariga 

utskottet, av en politisk grupp eller av 

minst 40 ledamöter, väljer att rösta om 

förslaget till lagstiftningsresolution. 

3. Om kommissionen inte drar tillbaka sitt 

förslag, ska parlamentet återförvisa frågan 

till ansvarigt utskott utan att rösta om 

förslaget till lagstiftningsresolution, såvida 

inte parlamentet, på förslag av ordföranden 

eller föredraganden för det ansvariga 

utskottet, av en politisk grupp eller av 

minst 25 ledamöter, väljer att rösta om 

förslaget till lagstiftningsresolution. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/395 

Ändringsförslag  395 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 63 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

4. Talmannen ska även begära att 

parlamentet hörs på nytt om ett förslag till 

rättsakt under de förutsättningar som 

fastställs i denna artikel, om parlamentet så 

beslutar på förslag av en politisk grupp 

eller minst 40 ledamöter.  

4. Talmannen ska även begära att 

parlamentet hörs på nytt om ett förslag till 

rättsakt under de förutsättningar som 

fastställs i denna artikel, om parlamentet så 

beslutar på förslag av en politisk grupp 

eller minst 25 ledamöter. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/396 

Ändringsförslag  396 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 68 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 

minst 40 ledamöter kan skriftligen och före 

utgången av en av talmannen fastställd 

tidsfrist lägga fram ett förslag om 

avvisning av rådets ståndpunkt. För att ett 

sådant förslag ska antas krävs en majoritet 

av parlamentets ledamöter. Omröstningen 

om förslag till avvisning av rådets 

ståndpunkt ska äga rum före omröstningen 

om eventuella ändringsförslag. 

1. Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 

minst 25 ledamöter kan skriftligen och före 

utgången av en av talmannen fastställd 

tidsfrist lägga fram ett förslag om 

avvisning av rådets ståndpunkt. För att ett 

sådant förslag ska antas krävs en majoritet 

av parlamentets ledamöter. Omröstningen 

om förslag till avvisning av rådets 

ståndpunkt ska äga rum före omröstningen 

om eventuella ändringsförslag. 

Or. en 



 

AM\1112160SV.docx  PE596.594v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2016 A8-0344/397 

Ändringsförslag  397 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 69 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 

minst 40 ledamöter har rätt att inge 

ändringsförslag till rådets ståndpunkt för 

behandling i kammaren. 

1. Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 

minst 25 ledamöter har rätt att inge 

ändringsförslag till rådets ståndpunkt för 

behandling i kammaren. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/398 

Ändringsförslag  398 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 79 – punkt 3 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Om Europeiska rådet beslutar att 

sammankalla till ett konvent ska 

parlamentets företrädare utses av 

parlamentet på förslag av 

talmanskonferensen. 

3. Om Europeiska rådet beslutar att 

sammankalla till ett konvent ska 

parlamentets företrädare utses av 

parlamentet på förslag av 

talmanskonferensen. Alla politiska 

grupper ska så långt som möjligt vara 

representerade med minst en ledamot var 

i parlamentets delegation till konventet. 

  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/399 

Ändringsförslag  399 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 81 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Parlamentet kan på förslag av det 

ansvariga utskottet, en politisk grupp eller 

minst 40 ledamöter besluta att uppmana 

kommissionen och rådet att delta i en 

debatt innan förhandlingarna med den 

ansökande staten inleds. 

2. Parlamentet kan på förslag av det 

ansvariga utskottet, en politisk grupp eller 

minst 25 ledamöter besluta att uppmana 

kommissionen och rådet att delta i en 

debatt innan förhandlingarna med den 

ansökande staten inleds. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/400 

Ändringsförslag  400 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 88 – punkt 2 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Förslag till ändringar ska, för att vara 

tillåtliga, inges skriftligen, vara 

undertecknade av minst 40 ledamöter eller 

ingivna på en politisk grupps eller ett 

utskotts vägnar, ange den punkt i budgeten 

som de avser och respektera 

upprätthållandet av en balans mellan 

inkomster och utgifter. Förslagen till 

ändringar ska omfatta alla relevanta 

uppgifter vad gäller de anmärkningar som 

berör den avsedda punkten i budgeten. 

2. Förslag till ändringar ska, för att vara 

tillåtliga, inges skriftligen, vara 

undertecknade av minst 25 ledamöter eller 

ingivna på en politisk grupps eller ett 

utskotts vägnar, ange den punkt i budgeten 

som de avser och respektera 

upprätthållandet av en balans mellan 

inkomster och utgifter. Förslagen till 

ändringar ska omfatta alla relevanta 

uppgifter vad gäller de anmärkningar som 

berör den avsedda punkten i budgeten. 

Or. en 

 

 

 


