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8.12.2016 A8-0344/459 

Predlog spremembe  459 

Richard Corbett 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Predlog sklepa 

Odstavek 7 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

7. poudarja, da bodo spremembe tega 

Poslovnika začele veljati prvi dan delnega 

zasedanja po njihovem sprejetju, razen 

člena 212(2) o sestavi delegacij, ki bo začel 

za obstoječe delegacije veljati ob začetku 

prvega zasedanja po novih volitvah v 

Evropski parlament, predvidenih leta 2019; 

7. poudarja, da bodo spremembe tega 

Poslovnika začele veljati prvi dan delnega 

zasedanja po njihovem sprejetju, razen: 

 
(a) sprememb člena 212(1) in (2) o 

sestavi delegacij, ki bo začel za 

obstoječe delegacije veljati ob 

začetku prvega zasedanja po novih 

volitvah v Evropski parlament, 

predvidenih leta 2019; 

 
(b) sprememb člena 199 o sestavi 

odborov, ki bo začel za obstoječe 

delegacije veljati ob začetku prvega 

zasedanja po novih volitvah v 

Evropski parlament, predvidenih leta 

2019; 

 
(c) črtanja člena 200 o namestnikih, ki 

bo začel za obstoječe delegacije 

veljati ob začetku prvega zasedanja 

po novih volitvah v Evropski 

parlament, predvidenih leta 2019; 

 
sedanji pogoji za imenovanje članov 

preiskovalnih in posebnih odborov bodo 

veljali do začetka prvega zasedanja po 

novih volitvah v Evropski parlament, 

predvidenih leta 2019, brez poseganja v 

spremembe členov 196, 197(1) in 198(3); 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Predlog spremembe  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

Richard Corbett 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Predlog sklepa 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

 8a. izraža nezadovoljstvo, da so na 

spletišču Parlamenta predstavljeni 

statistični podatki o obrazložitvah 

glasovanj, govorih na plenarnem 

zasedanju, parlamentarnih vprašanjih, 

predlogih sprememb in predlogih 

resolucij, saj vlada vtis, da na platformah, 

kot je MEPRanking, dokazujejo, kateri 

poslanci naj bi bili „aktivni“; poziva 

predsedstvo Parlamenta, naj ne posreduje 

več golih številčnih statističnih podatkov 

ter naj za potrjevanje „aktivnosti“ 

poslancev poišče bolj vzdržna merila; 

 

Or. en 

 

 


