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8.12.2016 A8-0344/459 

Pakeitimas 459 

Richard Corbett 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad šie Darbo 

tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja 

pirmą kitos sesijos po jų priėmimo dieną, 

išskyrus 212 straipsnio 2 dalį dėl 

tarpparlamentinių delegacijų sudėties (ši 

dalis esamoms delegacijoms įsigalioja nuo 

pirmosios sesijos pradžios po kitų rinkimų 

į Europos Parlamentą, kurie įvyks 2019 

m.); 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad šių 

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai 

įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos po 

jų priėmimo dieną, išskyrus: 

 
a) 212 straipsnio 1 ir 2 dalių 

pakeitimus dėl tarpparlamentinių 

delegacijų sudėties (šie pakeitimai 

esamoms delegacijoms įsigalioja 

pirmosios sesijos po kitų rinkimų į 

Europos Parlamentą, kurie vyks 

2019 m., pradžioje); 

 
b) 199 straipsnio pakeitimus dėl 

komitetų sudėties (šie pakeitimai 

įsigalioja pirmosios sesijos po kitų 

rinkimų į Europos Parlamentą, 

kurie vyks 2019 m., pradžioje); 

 
c) išbraukiamą 200 straipsnį dėl 

pavaduojančių narių (šis 

išbraukimas įsigalioja pirmosios 

sesijos po kitų rinkimų į Europos 

Parlamentą, kurie vyks 2019 m., 

pradžioje). 

 
Dabartinė tyrimo ir specialiųjų komitetų 

narių rinkimo tvarka lieka galioti iki 

pirmosios sesijos po kitų rinkimų į 

Europos Parlamentą, kurie vyks 2019 m., 

pradžios, nepaisant 196 straipsnio, 197 
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straipsnio 1 dalies ir 198 straipsnio 3 

dalies pakeitimų. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Pakeitimas 460 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

Richard Corbett 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

 8a. kritiškai vertina tai, kad Parlamento 

interneto svetainėje pateikiami statistiniai 

duomenys apie balsavimo paaiškinimus, 

kalbas plenariniame posėdyje, 

Parlamento narių klausimus, pakeitimus 

ir pasiūlymus dėl rezoliucijų, kurie 

tokiose platformose kaip „MEPRanking“, 

matyt, turėtų parodyti, kuris Europos 

Parlamento narys galbūt yra „aktyvus“; 

ragina Parlamento biurą nebeteikti 

neapdorotų skaičių kaip statistinių 

duomenų ir atsižvelgti į kriterijus, kurie 

labiau tinka nustatyti, kad Parlamento 

narys yra „aktyvus“; 

 

Or. en 

 

 


