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Europa-Parlamentets forretningsorden

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 15
Generelt ændringsforslag om at lade enkelte af ordførerens ændringsforslag i udkastet til 

betænkning udgå

Ændringsforslag 3, 4, 5, 6 og 12 i udkastet til betænkning udgår

Or. en

Begrundelse

Dette generelle ændringsforslag er udtryk for det synspunkt, at forretningsordenen selv klart 
fastlægger, hvilke adfærdsregler for medlemmerne og sanktioner der bør gælde. Hvis der
alligevel måtte findes at være behov for særlige adfærdsregler, skal de godkendes af 
Parlamentet efter en normal procedure i det kompetente udvalg. Forslaget om adfærdsregler
for medlemmerne fastlagt af Præsidiet bør derfor udgå.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 16
Artikel 9, stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
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-1. Medlemmerne skal under udøvelsen af 
deres hverv iagttage principperne om 
redelighed og beredvillighed, som er en 
naturlig bestanddel af Parlamentets 
værdighed.

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 17
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler for 
sine medlemmer. Sådanne regler vedtages i 
overensstemmelse med artikel 202, stk. 2, og 
vedføjes forretningsordenen.

1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler for 
sine medlemmer. Sådanne regler vedtages i 
overensstemmelse med artikel 202, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 18
Artikel 9 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 9a
Ordensbestemmelser

1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
måtte forstyrre mødet, til orden.
2. I gentagelsestilfælde kalder formanden 
igen den pågældende til orden, og der gøres 
bemærkning herom i mødeprotokollen.

Or. pt

(I nærværende ændringsforslag er teksten hentet fra forretningsordenens nuværende artikel 
146, stk. 1 og 2, mens stk. 3 i samme artikel udgår)
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Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 19
Artikel 9 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 9b
Udelukkelse af medlemmer og økonomisk 

sanktion
1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller 
Parlamentets arbejde kan formanden straks 
eller senest under den følgende 
mødeperiode beslutte, at det pågældende 
medlem omgående bortvises fra mødesalen 
og, eventuelt, fratages retten til dagpenge 
og/eller til godtgørelse af generelle 
omkostninger i op til tre måneder.
Medlemmet har ret til inden afgørelsen at 
udtale sig over for Parlamentet.
2. Medlemmet kan påklage afgørelsen til 
Parlamentet, som tager stilling hertil under 
den følgende mødeperiode. Afstemningen 
uden forhandling er hemmelig.
3. Bestemmelserne i artikel 149, stk. 3, og 
artikel 160, stk. 1,  finder ikke anvendelse.

Or. pt

(Ændringsforslaget er en delvis gengivelse af forretningsordenens artikel 147)

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 20
Artikel 9 c (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 9c
Forstyrrende uro
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Opstår der forstyrrende uro i Parlamentet, 
og vanskeliggøres forhandlingernes videre 
forløb derved, kan formanden for at 
genoprette roen midlertidigt afbryde eller 
hæve mødet. Kan han ikke skaffe sig 
ørenlyd, forlader han formandspladsen; 
dermed er mødet afbrudt. Formanden 
indkalder til genoptagelse af mødet.

Or. pt

(Ændringsforslagets tekst er hentet uændret fra forretningsordenens artikel148)

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 21
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Medlemmernes adfærd er præget af 
gensidig respekt, beror på de europæiske 
værdier, respekterer Parlamentets 
værdighed og må ikke vanskeliggøre en 
normal afvikling af Parlamentets arbejde. 

Or. de

Begrundelse

Det nye stykke fastslår de principper, som medlemmernes adfærd bør rette sig efter. Det skal 
navnlig sikres, at Parlamentet fortsat kan udføre sit arbejde.

Ændringsforslag af Richard Corbett

Ændringsforslag 22
Artikel 22, stk. 3, fortolkning

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udtrykket "mødernes afvikling" omfatter 
spørgsmålet om medlemmernes adfærd i 
mødesalen.

Or. en
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Begrundelse

Forretningsordenen giver allerede Præsidiet mulighed for at fastsætte regler for mødernes 
afvikling. Der er alene behov for en præcisering af, at dette omfatter spørgsmålet om 
medlemmernes adfærd.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 23
Artikel 96, stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt 
offentlige. Et udvalg kan dog senest ved 
godkendelsen af dagsordenen for det 
pågældende møde vedtage at dele 
dagsordenen for et bestemt møde op i 
punkter, der behandles på et offentligt møde, 
og punkter, der behandles på et lukket møde. 
Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan 
udvalget med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, 
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 give aktindsigt i 
dokumenter og protokoller fra mødet.

3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt 
offentlige. Et udvalg kan dog senest ved 
godkendelsen af dagsordenen for det 
pågældende møde vedtage at dele 
dagsordenen for et bestemt møde op i 
punkter, der behandles på et offentligt møde, 
og punkter, der behandles på et lukket møde. 
Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan 
udvalget med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, 
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 give aktindsigt i 
dokumenter og protokoller fra mødet. I 
tilfælde af overtrædelser af reglerne om 
hemmeligholdelse finder artikel 147 
anvendelse. 

Or. de

Begrundelse

Artikel 96, stk. 3, handler kun om videregivelse af dokumenter til offentligheden. Hvis denne 
pligt til hemmeligholdelse tilsidesættes, kan der iværksættes sanktioner efter artikel 147.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 24
Artikel 146

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
måtte forstyrre mødet, til orden.

udgår
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2. I gentagelsestilfælde kalder formanden 
igen den pågældende til orden, og der gøres 
bemærkning herom i mødeprotokollen.
3. Ved yderligere gentagelse kan 
formanden bortvise den pågældende fra 
salen for resten af mødet. 
Generalsekretæren drager med bistand fra 
betjentene og om nødvendigt fra 
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg 
for, at denne disciplinære forholdsregel 
straks føres ud i livet.

Or. pt

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 25
Artikel 146, overskrift og stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ordensbestemmelser Øjeblikkelige foranstaltninger
1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
måtte forstyrre mødet, til orden.

1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
måtte overtræde de regler, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9, til orden.

Or. en

Begrundelse

Dette generelle ændringsforslag er udtryk for det synspunkt, at forretningsordenen selv klart 
fastlægger, hvilke adfærdsregler for medlemmerne og sanktioner der bør gælde. Hvis der
alligevel måtte findes at være behov for særlige adfærdsregler, skal de godkendes af 
Parlamentet efter en normal procedure i det kompetente udvalg. Forslaget om adfærdsregler 
for medlemmerne fastlagt af Præsidiet bør derfor udgå.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 26
Artikel 146, stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Formanden kalder ethvert medlem, som 1. Formanden har pligt til at sørge for en 
ordentlig afvikling af mødet. Han kalder 
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måtte forstyrre mødet, til orden. ethvert medlem, som måtte forstyrre mødet, 
til orden.

Or. de

Begrundelse

Det er formandens opgave at sikre en ordentlig afvikling af mødet.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 27
Artikel 146, stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Ved yderligere gentagelse kan formanden 
bortvise den pågældende fra salen for resten 
af mødet. Generalsekretæren drager med 
bistand fra betjentene og om nødvendigt fra 
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg for, 
at denne disciplinære forholdsregel straks 
føres ud i livet.

3. Ved yderligere gentagelse kan formanden 
fratage den pågældende ordet eller bortvise 
den pågældende fra salen for resten af 
mødet. Generalsekretæren drager med 
bistand fra betjentene og om nødvendigt fra 
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg for, 
at denne disciplinære forholdsregel straks 
føres ud i livet.

Or. de

Begrundelse

En mulighed for at fratage den pågældende ordet giver formanden et mindre indgribende 
middel end bortvisning til at genoprette ordenen.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 28
Artikel 146, stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Ved yderligere gentagelse kan formanden 
bortvise den pågældende fra salen for resten 
af mødet. Generalsekretæren drager med 
bistand fra betjentene og om nødvendigt fra 
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg for, 

3. Ved fortsat forstyrrelse eller yderligere 
gentagelse kan formanden bortvise den 
pågældende fra salen for resten af mødet. 
Generalsekretæren drager med bistand fra 
betjentene og om nødvendigt fra 
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at denne disciplinære forholdsregel straks 
føres ud i livet.

Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg for, 
at denne disciplinære forholdsregel straks 
føres ud i livet.

Or. de

Begrundelse

Når der er mulighed for bortvisning ved yderligere gentagelse, bør der så meget desto mere 
være mulighed for bortvisning, når et medlem ikke gør sig skyldig i en ny forstyrrelse af 
mødet, men derimod fortsætter den forstyrrelse, som han allerede er kaldt til orden for.

Der bør som sidste udvej dog under ingen omstændigheder være mulighed for bortvisning, 
uden at den pågældende forinden er blevet kaldt til orden. Selv under højtidelige møder skal 
et medlem først være kaldt til orden, inden den pågældende kan bortvises. 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 29
Artikel 146, stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Ved særlig grov forstyrrelse af mødet 
kan formanden også bortvise den 
pågældende fra salen, uden at den 
pågældende forinden er blevet kaldt til 
orden.

Or. de

Begrundelse

I særlig grove tilfælde kan formanden også skride til bortvisning, uden at den pågældende 
forinden er blevet kaldt til orden.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 30
Artikel 146, stk. 3 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
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3b. De i stk. 1-3a nævnte beføjelser gælder 
tilsvarende for den, der fører forsædet ved 
udvalgs- og delegationsmøder.

Or. de

Begrundelse

Også under andre møder skal mødeformanden have de beføjelser, der er nødvendige for at 
opretholde ordenen.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 31
Artikel 146, stk. 3 c (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3c. Andre peroner, der opholder sig i 
Parlamentet, er undergivet formandens og 
dennes repræsentanters ordensbeføjelser.

Or. de

Begrundelse

Andre personer er undergivet formandens ordensbeføjelser.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 32
Artikel 147

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller 
Parlamentets arbejde kan formanden efter 
først at have givet en formel advarsel straks 
eller senest under den følgende 
mødeperiode foreslå Parlamentet, at det 
pågældende medlem omgående bortvises 
fra mødesalen og udelukkes fra møderne i 

udgår
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to til fem dage.
2. Parlamentet tager stilling til denne 
disciplinære forholdsregel på det af 
formanden fastlagte tidspunkt enten under 
det møde, hvor de hændelser, der gav 
anledning hertil, fandt sted, eller ved 
forstyrrelse uden for mødesalen, når 
formanden bliver underrettet herom, eller 
under alle omstændigheder senest under 
den følgende mødeperiode. Det medlem, 
der drages til ansvar, har ret til inden 
afstemningen at udtale sig over for 
Parlamentet. Den pågældendes taletid er 
begrænset til fem minutter.
3. Afgørelse om den foreslåede disciplinære 
forholdsregel træffes uden forhandling ved 
elektronisk afstemning. Der kan ikke 
fremsættes anmodninger i medfør af artikel 
149, stk. 3, og artikel 160, stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 33
Artikel 147, overskrift og stk. 1 og 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udelukkelse af medlemmer Sanktioner
1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller 
Parlamentets arbejde kan formanden efter 
først at have givet en formel advarsel straks 
eller senest under den følgende 
mødeperiode foreslå Parlamentet, at det 
pågældende medlem omgående bortvises 
fra mødesalen og udelukkes fra møderne i 
to til fem dage.

1. Hvis sanktionerne i artikel 146 viser sig 
ikke at være relevante eller tilstrækkelige, 
eller i tilfælde af grov overtrædelse af 
reglerne træffer formanden, efter at have 
hørt det pågældende medlem, en begrundet 
afgørelse om, hvilke sanktioner der skal 
fastsættes, og underretter det pågældende 
medlem herom samt formændene for de 
organer, medlemmet tilhører, inden han 
giver meddelelse om sanktionerne på 
plenarmødet.

2. Parlamentet tager stilling til denne 
disciplinære forholdsregel på det af 
formanden fastlagte tidspunkt enten under 
det møde, hvor de hændelser, der gav 
anledning hertil, fandt sted, eller ved 

2. Sanktionerne kan bestå af en eller flere 
af følgende foranstaltninger:
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forstyrrelse uden for mødesalen, når 
formanden bliver underrettet herom, eller 
under alle omstændigheder senest under 
den følgende mødeperiode. Det medlem, 
der drages til ansvar, har ret til inden 
afstemningen at udtale sig over for 
Parlamentet. Den pågældendes taletid er 
begrænset til fem minutter.

a) irettesættelse
b) fratagelse af retten til dagpenge og/eller 
til godtgørelse af generelle omkostninger i 
højst tre måneder
c) uden at stemmeretten under 
plenarmødet fratages, og på betingelse af, 
at adfærdsreglerne nøje overholdes, 
midlertidig udelukkelse fra møder i 
Parlamentet eller andre af dets organer 
eller fra deltagelse i samtlige eller en del af 
Parlamentets aktiviteter i en periode på 2-
20 fortløbende mødedage 
d) indgivelse af forslag til 
Formandskonferencen i overensstemmelse 
med artikel 18, der kan føre til suspension
eller inddragelse af et eller flere af 
medlemmets hverv i Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 34
Artikel 147, overskrift og stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udelukkelse af medlemmer Sanktioner
1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller 
Parlamentets arbejde kan formanden efter 
først at have givet en formel advarsel straks 
eller senest under den følgende 
mødeperiode foreslå Parlamentet, at det 
pågældende medlem omgående bortvises 
fra mødesalen og udelukkes fra møderne i 

1. Ved grov eller fortsat forstyrrelse af 
mødet eller Parlamentets arbejde kan 
formanden foreslå Parlamentet, at der 
pålægges sanktioner i henhold til stk. 2. 
Der tages ved anvendelsen af denne artikel 
ikke hensyn til politisk indhold.
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to til fem dage.

Or. de

Begrundelse

Ved grov forstyrrelse kan formanden foreslå Parlamentet, at der pålægges sanktioner. Det 
skal fremhæves, at politisk indhold ikke spiller nogen rolle i den forbindelse.

Ændringsforslag af Richard Corbett

Ændringsforslag 35
Artikel 147, stk. 1

Ændringsforslag 13 af ordføreren, stk. 1 Ændringsforslag

1. Hvis sanktionerne i artikel 146 ikke er 
relevante eller viser sig at være 
utilstrækkelige, eller i tilfælde af grov 
overtrædelse af reglerne træffer formanden, 
efter at have hørt det pågældende medlem, 
en begrundet afgørelse om, hvilke sanktioner 
der skal fastsættes på grundlag af de 
retningslinjer, der er fastlagt af Præsidiet i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, og 
underretter det pågældende medlem herom 
samt formændene for de organer, 
medlemmet tilhører, inden han giver 
plenarforsamlingen meddelelse om 
sanktionerne.

1. I tilfælde af grov overtrædelse af
adfærdsreglerne for medlemmer eller 
forseelser som omhandlet i artikel 146 
træffer formanden, efter at have hørt det 
pågældende medlem, en begrundet afgørelse 
om, hvilke sanktioner der skal fastsættes på 
grundlag af de retningslinjer, der er fastlagt 
af Præsidiet i overensstemmelse med artikel 
9, stk. 5, og underretter det pågældende 
medlem herom samt formændene for de 
organer, medlemmet tilhører, inden han 
giver plenarforsamlingen meddelelse om 
sanktionerne.

Or. en

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 36
Artikel 147, stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Sanktionerne kan bestå af en eller flere 
af følgende foranstaltninger:
a) en formel advarsel fra formanden
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b) fratagelse af retten til dagpenge og/eller 
nedsættelse af godtgørelsen af generelle 
omkostninger i højst tre måneder
c) udelukkelse i en periode på 2-20 dage, 
hvor Parlamentet eller et af dets organer 
holder møder.

Or. de

Begrundelse

Dette nye stykke, der skal indsættes mellem stk. 1 og 2, giver en liste over sanktioner med den 
fornødne progressivitet.

Ændringsforslag af Francesco Enrico Speroni

Ændringsforslag 37
Article 147, stk. 2, litra e a (nyt)

Ændringsforslag 13 af ordføreren, stk. 2 Ændringsforslag

ea) efter forudgående aftale med de 
kompetente amerikanske myndigheder 
midlertidig internering på Guantanamo-
basen i op til tre måneder.

Or. it

Ændringsforslag af Richard Corbett

Ændringsforslag 38
Artikel 147, stk. 2, litra e a (nyt)

Ændringsforslag 13 af ordføreren, stk. 2 Ændringsforslag

ea) Det pågældende medlem kan indgive en 
intern klage, som ikke har opsættende 
virkning, til Præsidiet, der kan annullere, 
bekræfte eller mindske omfanget af de 
pålagte sanktioner.

Or. en
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Begrundelse

Klageproceduren bør være enkel og kun involvere et organ (Præsidiet) og ikke to 
(kvæstorerne og Præsidiet).

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 39
Artikel 147, stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Parlamentet tager stilling til denne 
disciplinære forholdsregel på det af 
formanden fastlagte tidspunkt enten under 
det møde, hvor de hændelser, der gav 
anledning hertil, fandt sted, eller ved 
forstyrrelse uden for mødesalen, når 
formanden bliver underrettet herom, eller
under alle omstændigheder senest under 
den følgende mødeperiode. Det medlem, der 
drages til ansvar, har ret til inden 
afstemningen at udtale sig over for 
Parlamentet. Den pågældendes taletid er 
begrænset til fem minutter.

2. Parlamentet tager stilling til sanktionerne 
efter forslag fra formanden senest under den 
følgende mødeperiode. Det medlem, der 
drages til ansvar, har ret til inden 
afstemningen at udtale sig over for 
Parlamentet. Den pågældendes taletid er 
begrænset til fem minutter.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet tager stilling til, hvilke sanktioner der skal pålægges, efter forslag fra 
formanden.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 40
Artikel 147, stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Afgørelse om den foreslåede disciplinære 
forholdsregel træffes uden forhandling ved 
elektronisk afstemning. Der kan ikke 
fremsættes anmodninger i medfør af artikel 

3. Afgørelse om de foreslåede sanktioner 
træffes uden forhandling ved elektronisk 
afstemning. Der kan ikke fremsættes 
anmodninger i medfør af artikel 149, stk. 3, 
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149, stk. 3, og artikel 160, stk. 1. og artikel 160, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Terminologien skal tilpasses de forudgående stykker.

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling

Ændringsforslag 41
Artikel 147, stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Det pågældende medlem kan indtil den 
næste mødeperiode indgive en skriftlig 
begrundet klage over de sanktioner, der er 
pålagt i henhold til artikel 147, sk. 2. 
Parlamentet træffer under denne 
mødeperiode afgørelse uden forhandling. 
Klagen har ikke opsættende virkning.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsættes kun for det tilfælde, at der vedtages et ændringsforslag, der 
giver formanden enekompetence til at pålægge sanktioner, og det ikke fortsat er Parlamentet, 
der har denne beføjelse.

Ændringsforslag 42
Artikel 148

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Opstår der forstyrrende uro i Parlamentet, 
og vanskeliggøres forhandlingernes videre 
forløb derved, kan formanden for at 
genoprette roen midlertidigt afbryde eller 
hæve mødet. Kan han ikke skaffe sig 
ørenlyd, forlader han formandspladsen; 
dermed er mødet afbrudt. Formanden 

udgår
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indkalder til genoptagelse af mødet.

Or. pt

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 43
Artikel 148

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Forstyrrende uro Interne klagemuligheder
Opstår der forstyrrende uro i Parlamentet, 
og vanskeliggøres forhandlingernes videre 
forløb derved, kan formanden for at 
genoprette roen midlertidigt afbryde eller 
hæve mødet. Kan han ikke skaffe sig 
ørenlyd, forlader han formandspladsen; 
dermed er mødet afbrudt. Formanden 
indkalder til genoptagelse af mødet.

1. Et medlem, som har fået pålagt en eller 
flere af sanktionerne i artikel 147, stk. 2, 
litra a)-d), kan inden to uger, efter at han 
er blevet underrettet om sanktionen, til et af 
Parlamentet nedsat ad hoc-udvalg indgive 
en intern klage over denne afgørelse, uden 
at dette har opsættende virkning.

2. Ad hoc-udvalget behandler klagen ud fra 
oplysninger om, hvorfor formanden har 
truffet afgørelse om sanktionen, og hører 
det pågældende medlem.
3. Parlamentet kan på plenarmødet efter 
forslag fra ad hoc-udvalget og senest fire 
uger, efter at klagen er blevet indgivet, 
annullere, bekræfte eller mindske omfanget 
af den eller de pålagte sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at klagen bør indgives til et ad hoc-udvalg nedsat af Parlamentet (ikke 
nødvendigvis på plenarmødet). Hvis der ikke træffes nogen afgørelse, mener vi, at dette - i 
modsætning til ordførerens oprindelige ændringsforslag - bør komme medlemmet til gode, og 
at klagen skal anses for at være taget til følge.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 44
Artikel 186
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, artikel 
143, stk. 1, artikel 146, 148, 150-153, 155, 
artikel 157, stk. 1, artikel 158, 159, 161, 162,
164-167, 170 og 171 finder tilsvarende 
anvendelse på udvalgsmøder.

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, artikel 
143, stk. 1, artikel 146, 147, 148, 150-153, 
155, artikel 157, stk. 1, artikel 158, 159, 161, 
162, 164-167, 170 og 171 finder tilsvarende 
anvendelse på udvalgsmøder.

Or. de

Begrundelse

Sanktionsreglerne i artikel 147 bør også finde tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder.

Ændringsforslag af Richard Corbett

Ændringsforslag 45
Bilag I, første afsnit

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, 
stk. 1 - åbenhed og medlemmernes 
økonomiske interesser

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, 
stk. 1 

Del A: Generelt
1. Medlemmerne skal sikre Parlamentets 
værdighed og ikke vanskeliggøre en normal 
afvikling af dets arbejde.
2. Medlemmerne må ikke videregive 
oplysninger erhvervet i forbindelse med 
fortrolige procedurer.
Del B: Åbenhed og medlemmernes 
økonomiske interesser

Or. en

(Nuværende ordlyd af artikel 1-4 uændret)
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Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 46
Forslag til afgørelse, henvisning 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 47
Forslag til afgørelse, punkt 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 48
Forslag til afgørelse, punkt 3

udgår

Or. en


