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7.12.2016 A8-0344/421 

Módosítás  421 

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, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

150 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Azon szavazásra bocsátandó 

napirendi pontok felett, amelyeket 

módosítás nélkül tűztek a végleges 

napirendtervezetre, vitát sem nyitnak, 

kivéve, ha a Parlament másként nem 

határoz az ülés kezdetén a napirend 

elfogadásakor az Elnökök Értekezlete 

javaslata, vagy egy képviselőcsoport vagy 

legalább negyven képviselő kérésére. 

(2) Azon szavazásra bocsátandó 

napirendi pontok felett, amelyeket 

módosítás nélkül tűztek a végleges 

napirendtervezetre, vitát sem nyitnak, 

kivéve, ha a Parlament másként nem 

határoz az ülés kezdetén a napirend 

elfogadásakor az Elnökök Értekezlete 

javaslata, vagy egy képviselőcsoport vagy 

legalább huszonöt képviselő kérésére. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Módosítás  422 

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, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

150 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(3) Az ülés végleges 

napirendtervezetének elkészítésekor az 

Elnökök Értekezlete javasolhatja, hogy 

további napirendi pontokat is módosítás 

vagy vita nélkül tárgyaljanak. A napirend 

elfogadásakor a Parlament ilyen javaslatot 

nem fogadhat el, ha valamely 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő legalább egy órával az ülés 

megkezdése előtt írásban kifogást emelt az 

ellen. 

(3) Az ülés végleges 

napirendtervezetének elkészítésekor az 

Elnökök Értekezlete javasolhatja, hogy 

további napirendi pontokat is módosítás 

vagy vita nélkül tárgyaljanak. A napirend 

elfogadásakor a Parlament ilyen javaslatot 

nem fogadhat el, ha valamely 

képviselőcsoport vagy legalább huszonöt 

képviselő legalább egy órával az ülés 

megkezdése előtt írásban kifogást emelt az 

ellen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Módosítás  423 

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, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

152 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) Az ülések megkezdésekor a 

Parlament határozatot hoz a végleges 

napirendtervezetről. A napirendtervezethez 

módosításokat csak bizottság, 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő javasolhat. Az ilyen javaslatot az 

elnöknek legalább egy órával az ülés 

megkezdése előtt kézhez kell kapnia. Az 

elnök szót adhat a javaslat 

előterjesztőjének, valamint egy támogató 

és egy ellenző felszólalónak, legfeljebb 

egy-egy perc terjedelemben. 

(1) Az ülések megkezdésekor a 

Parlament határozatot hoz a végleges 

napirendtervezetről. A napirendtervezethez 

módosításokat csak bizottság, 

képviselőcsoport vagy legalább huszonöt 

képviselő javasolhat. Az ilyen javaslatot az 

elnöknek legalább egy órával az ülés 

megkezdése előtt kézhez kell kapnia. Az 

elnök szót adhat a javaslat 

előterjesztőjének, valamint egy támogató 

és egy ellenző felszólalónak, legfeljebb 

egy-egy perc terjedelemben. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Módosítás  424 

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, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

153 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 153a. cikk 

 Vita időszerű kérdésekről képviselőcsoport 

kérésére 

 (1) Minden ülés napirendtervezetében egy 

vagy két, legalább 60 perces időtartamot 

elkülönítenek az Európai Unió 

politikájához vagy a Bizottság által 

valamely kérdésre adott válaszhoz 

kapcsolódó időszerű témáról folytatandó 

vitákra. 

 (2) Minden képviselőcsoportnak joga van 

javaslatot tenni évente legalább egy ilyen 

vita témájára. Az Elnökök Értekezlete 

gondoskodik róla, hogy a 

képviselőcsoportok között az egymást 

követő tizenkét hónapban egyenlően 

oszoljék meg a szóban forgó jogosultság. 

 (3) A képviselőcsoportok a választott témát 

írásban nyújtják be az elnöknek, mielőtt 

az Elnökök Értekezlete elkészítené a 

végleges napirendtervezetet. Teljes 

mértékben tiszteletben kell tartani a jelen 

szabályzat 38. cikkének (1) bekezdését az 

Európai Unióról szóló szerződés 6. 

cikkében elismert jogokat, szabadságokat 

és elveket, valamint az ugyanezen 
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szerződés 2. cikkében rögzített értékeket 

illetően. 

 (4) Az ilyen jellegű viták időpontját az 

Elnökök Értekezlete határozza meg. Az 

Elnökök Értekezlete a parlamenti 

képviselők négyötödét képviselő 

többséggel elutasíthatja a valamely 

képviselőcsoport által előterjesztett témát, 

amennyiben az ellentétes az Alapjogi 

Chartában rögzített alapvető és emberi 

jogokkal. 

 (5) A vitát a témát javasló 

képviselőcsoport képviselője vezeti be. A 

bevezetőt követően a felszólalási időt a 

162. cikk (4) és (5) bekezdése szerint 

osztják fel. 

 (6) A vita állásfoglalás elfogadása nélkül 

zárul. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Módosítás  425 

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, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

153 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) Egy képviselőcsoport vagy legalább 

negyven képviselő kérheti rendkívüli 

vitának a Parlament napirendjére tűzését az 

Európai Unió politikájával kapcsolatos, 

nagy jelentőségű ügyben. Ülésenként 

főszabályként legfeljebb egy rendkívüli 

vitát tartanak. 

(1) Egy képviselőcsoport vagy legalább 

huszonöt képviselő kérheti rendkívüli 

vitának a Parlament napirendjére tűzését az 

Európai Unió politikájával kapcsolatos, 

nagy jelentőségű ügyben. Ülésenként 

főszabályként legfeljebb egy rendkívüli 

vitát tartanak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Módosítás  426 

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, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

154 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) Az elnök, bizottság, 

képviselőcsoport, legalább negyven 

képviselő, a Bizottság vagy a Tanács 

kérheti a Parlamenttől bármely olyan 

javaslatról tartandó vita sürgősnek 

nyilvánítását, amelyről a 47. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően a Parlamenttel 

konzultáltak. A kérelmet írásban és 

indokolással ellátva kell benyújtani. 

(1) Az elnök, bizottság, 

képviselőcsoport, legalább huszonöt 

képviselő, a Bizottság vagy a Tanács 

kérheti a Parlamenttől bármely olyan 

javaslatról tartandó vita sürgősnek 

nyilvánítását, amelyről a 47. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően a Parlamenttel 

konzultáltak. A kérelmet írásban és 

indokolással ellátva kell benyújtani. 

Or. en 



 

AM\1112163HU.docx  PE596.594v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0344/427 

Módosítás  427 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

158 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(4) A munkavégzés szokásos helyén 

kívül tartott bizottsági és küldöttségi ülések 

során az ülésen való részvételüket 

megerősítő tagok nyelvére és nyelvéről 

tolmácsolást biztosítanak. E szabálytól 

kivételesen a bizottság vagy a küldöttség 

tagjainak megállapodása alapján el lehet 

térni. Egyet nem értés esetén az Elnökség 

dönt. 

(4) A munkavégzés szokásos helyén 

kívül tartott bizottsági és küldöttségi ülések 

során az ülésen való részvételüket 

megerősítő tagok nyelvére és nyelvéről 

tolmácsolást biztosítanak. E szabálytól 

kivételesen a bizottság vagy a küldöttség 

tagjainak megállapodása alapján el lehet 

térni. Egyet nem értés esetén a 

többnyelvűség elvének tiszteletben tartása 

érdekében biztosítani kell a tolmácsolást. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Módosítás  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

163 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Minden ülés első ülésnapján legfeljebb 

harmincperces időtartamban az elnök azon 

képviselőknek ad szót, akik a Parlament 

figyelmét valamely politikai jelentőségű 

ügyre szeretnék felhívni. Az egyes 

felszólalóknak legfeljebb egypercnyi 

felszólalási időt jut. Az elnök ugyanezen 

ülés folyamán egy későbbi időpontban 

engedélyezhet újabb egyperces 

felszólalásokat. 

Minden ülés első ülésnapjának kezdetén, 

legfeljebb harmincperces időtartamban az 

elnök azon képviselőknek ad szót, akik a 

Parlament figyelmét valamely politikai 

jelentőségű ügyre szeretnék felhívni. Az 

egyes felszólalóknak legfeljebb egypercnyi 

felszólalási időt jut. Az elnök ugyanezen 

ülés folyamán egy későbbi időpontban 

engedélyezhet újabb egyperces 

felszólalásokat. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Módosítás  429 

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, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

168 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 168a. cikk 

 Küszöbértékek 

 (1) E szabályzat alkalmazásában, eltérő 

rendelkezés hiányában a következő 

meghatározásokat kell alkalmazni: 

 a) „alacsony érvényességi küszöbérték”: 

az összes Parlamenti képviselő 

egyhuszada vagy egy képviselőcsoport; 

 b) „közepes érvényességi küszöbérték”: az 

összes Parlamenti képviselő egytizede 

vagy egy képviselőcsoport; 

 c) „magas érvényességi küszöbérték”: az 

összes parlamenti képviselő egyötöde, 

amely egy vagy több képviselőcsoportból 

vagy egyéni képviselőkből, vagy e két 

csoportból vegyesen tevődik össze. 

 (2) Amennyiben annak eldöntéséhez, hogy 

elérésre került-e a küszöbérték, a 

képviselők aláírására van szükség, ez 

kézzel írt vagy – az elektronikus aláírások 

parlamenti rendszere révén – elektronikus 

formában is benyújtható. A megszabott 

időkereten belül egy képviselő 

visszavonhatja aláírását, ám ezt követően 

nem nyújthatja be újra. 
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 (3) Amennyiben egy képviselőcsoport 

támogatása szükséges a küszöbérték 

eléréséhez, a képviselőcsoport nevében 

elnöke vagy az elnök által felhatalmazott 

személy jár el az ügyben. 

 (4) Valamely képviselőcsoport támogatása 

a következőképp számítandó a közepes és 

a magas küszöbérték alkalmazása esetén: 

 – amennyiben egy ülés során ilyen 

küszöbértékre vonatkozó cikket 

alkalmaznak: minden képviselő, aki a 

támogató képviselőcsoporthoz tartozik és 

fizikailag jelen van; 

 – minden más esetben: a támogató 

képviselőcsoporthoz tartozó minden 

képviselő. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Módosítás  430 

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, Estefania Torres, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

168 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(3) Valamennyi szavazás érvényes a 

szavazók számára való tekintet nélkül, 

kivéve ha negyven képviselő által 

előzetesen benyújtott kérelem alapján az 

elnök megállapítja a szavazás 

időpontjában, hogy a határozatképesség 

nem áll fenn. Ha a szavazás azt mutatja, 

hogy a határozatképesség nem áll fenn, a 

szavazást a következő ülés napirendjére 

tűzik. 

(3) Valamennyi szavazás érvényes a 

szavazók számára való tekintet nélkül, 

kivéve ha huszonöt képviselő által 

előzetesen benyújtott kérelem alapján az 

elnök megállapítja a szavazás 

időpontjában, hogy a határozatképesség 

nem áll fenn. Ha a szavazás azt mutatja, 

hogy a határozatképesség nem áll fenn, a 

szavazást a következő ülés napirendjére 

tűzik. 

Or. en 

 

 

 


