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Σχέδιο έκθεσης (PE 357.945v01-00)
Gérard Onesta
Τροποποιήσεις στον κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες συμπεριφοράς που εφαρμόζονται 
στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2005/2075(REG))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία15
Γενικές τροπολογίες σχετικά με τη διαγραφή των τροπολογιών που προτάθηκαν από τον 

εισηγητή στο σχέδιο έκθεσης

Διαγραφή των τροπολογιών 3, 4, 5, 6 και 12 του σχεδίου έκθεσης

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα γενική τροπολογία υπογραμμίζει τη θέση ότι οι ίδιοι οι κανόνες ορίζουν σαφώς 
ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των βουλευτών και οι κυρώσεις. Αν κριθεί ωστόσο
αναγκαίος ένας ειδικός κώδικας συμπεριφοράς, αυτός πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο 
μέσω κανονικής διαδικασίας στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής εν συνόλω. Ως εκ τούτου η 
πρόταση για έναν κώδικα συμπεριφοράς των βουλευτών τον οποίο θα ορίζει το Προεδρείο 
πρέπει να διαγραφεί. 

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 16
Άρθρο 9, αριθ. -1 (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους οι βουλευτές τηρούν τις αρχές της 
καλής συμπεριφοράς και της καλής 
προαίρεσης, οι οποίες είναι σύμφυτες με το 
κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. 

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 17
Άρθρο 9, αριθ. 1, παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων συμπεριφοράς των 
βουλευτών του. Οι κανόνες αυτοί 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 202, 
παράγραφος 2, και επισυνάπτονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων συμπεριφοράς των 
βουλευτών του. Οι κανόνες αυτοί 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 202, 
παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία18
Άρθρο 9 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 9α
Μέτρα για την τήρηση της τάξης

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη 
κάθε βουλευτή που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, ο 
Πρόεδρος ανακαλεί και πάλι το βουλευτή 
στην τάξη, πράγμα που εγγράφεται στα
πρακτικά.
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Or. pt

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του ισχύοντος 
άρθρου 146 του Κανονισμού  και διαγράφει την παράγραφο 3. 

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 19
Άρθρο 9 β (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 9β
Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 

συνεδριάσεων
1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
διαταράξης της τάξης ή αναταραχής στο 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος μπορεί να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο, είτε αμέσως 
είτε το αργότερο κατά τη διάρκεια της 
αμέσως επομένης περιόδου συνόδου, την 
άμεση αποβολή του υπαιτίου από την 
αίθουσα και ενδεχομένως την απώλεια του 
δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής και/ή 
αποζημίωσης γενικών εξόδων για διάρκεια 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. 
Ο βουλευτής κατά του οποίου στρέφεται το 
μέτρο έχει το δικαίωμα ακρόασης από τον 
Πρόεδρο πριν να ληφθεί η απόφαση. 
2. Μπορεί να υποβληθεί προσφυγή κατά 
της απόφασης στο Κοινοβούλιο, το οποίο 
και θα αποφασίσει κατά την επόμενη 
σύνοδο. Θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία 
χωρίς συζήτηση. 
3. Αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με 
το άρθρο 149, παρ. 3, ή το άρθρο 160, παρ. 
1, του Κανονισμού δεν γίνονται δεκτές. 

Or. pt

(Η παρούσα τροπολογία επαναλαμβάνει μέρος του ισχύοντος άρθρου 147 του Κανονισμού.)
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 20
Άρθρο 9 γ (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 9γ
Αταξία στο Κοινοβούλιο

Σε περίπτωση αταξίας στο Κοινοβούλιο η 
οποία απειλεί να διαταράξει την ομαλή 
διεξαγωγή των συζητήσεων, ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη διακοπή για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή τη λήξη της συνεδρίασης 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Αν 
δεν είναι δυνατό να εισακουσθεί, 
εγκαταλείπει την έδρα, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται διακοπή της συνεδρίασης. Η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου.

Or. pt

(Η παρούσα τροπολογία επαναλαμβάνει πλήρως τη διατύπωση του ισχύοντος άρθρου 148 του 
Κανονισμού.)

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 21
Άρθρο 9 παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1a. Η συμπεριφορά των βουλευτών 
χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες, 
διαφυλάσσει το κύρος του Κοινοβουλίου 
και δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη πορεία 
του κοινοβουλευτικού έργου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος θεμελιώνει τις αρχές με βάση τις οποίες πρέπει να εκδηλώνεται η 
συμπεριφορά των βουλευτών. Ιδιαίτερα πρέπει να διαφυλαχθεί η λειτουργικότητα του 
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κοινοβουλευτικού έργου. 

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 22
Άρθρο 22, παράγραφος 3, διευκρίνιση

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Ο όρος «διεξαγωγή των συνεδριάσεων» 
καλύπτει και το ζήτημα της συμπεριφοράς 
των βουλευτών εντός του ημικυκλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός επιτρέπει ήδη στο Προεδρείο να ρυθμίζει τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Το 
μόνο που χρειαζόμαστε είναι να διευκρινισθεί ότι σε τούτο περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της
συμπεριφορά των βουλευτών.

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 23
Άρθρο 96 παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η συνεδρίαση 
διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, η 
επιτροπή μπορεί να θέσει τα έγγραφα και τα 
πρακτικά της συνεδρίασης στη διάθεση του 
κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η συνεδρίαση 
διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, η 
επιτροπή μπορεί να θέσει τα έγγραφα και τα 
πρακτικά της συνεδρίασης στη διάθεση του 
κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε 
περιπτώσεις που παραβιάζονται διατάξεις 
περί του απορρήτου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 147. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 96, παρ. 3, αναφέρεται μόνο στη δημοσιοποίηση εγγράφων. Αν υπάρξει σχετική 
παραβίαση του απορρήτου, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 147. 

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 24
Άρθρο 146

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 146
Μέτρα για την τήρηση της τάξης

διαγράφεται

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη 
κάθε βουλευτή που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, ο 
Πρόεδρος ανακαλεί και πάλι το βουλευτή 
στην τάξη, με σχετική εγγραφή στα 
Συνοπτικά Πρακτικά.
3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει το βουλευτή 
από την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού του 
πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος από 
τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

Or. pt
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 25
Άρθρο 146, τίτλος και παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Μέτρα για την τήρηση της τάξης Άμεσα μέτρα
1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που δεν τηρεί τους κανόνες που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα γενική τροπολογία υπογραμμίζει τη θέση ότι οι ίδιοι οι κανόνες ορίζουν σαφώς 
ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των βουλευτών και οι κυρώσεις. Αν κριθεί ωστόσο 
αναγκαίος ένας ειδικός κώδικας συμπεριφοράς, αυτός πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο 
μέσω κανονικής διαδικασίας στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής εν συνόλω. Ως εκ τούτου η 
πρόταση για έναν κώδικα συμπεριφοράς των βουλευτών τον οποίο θα ορίζει το Προεδρείο 
πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 26
Άρθρο 146 παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη 
κάθε βουλευτή που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.

1. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να 
μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της 
συνεδρίασης. Ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι καθήκον του Προέδρου να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 27
Άρθρο 146 παράγραφος 3
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει το βουλευτή 
από την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού του 
πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος από 
τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει το λόγο από 
το βουλευτή ή να αποβάλει το βουλευτή από 
την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού του 
πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος από 
τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αφαίρεση του λόγου αποτελεί για τον Πρόεδρο ένα λιγότερο ριζικό μέτρο αντί της αποβολής, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 28
Άρθρο 146 παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει το βουλευτή 
από την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού του 
πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος από 
τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

3. Σε περίπτωση διαρκούς διατάραξης ή 
νέας υποτροπής, ο Πρόεδρος μπορεί να 
αποβάλει το βουλευτή από την αίθουσα 
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο Γενικός 
Γραμματέας μεριμνά για την άμεση 
εκτέλεση αυτού του πειθαρχικού μέτρου, 
επικουρούμενος από τους κλητήρες και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, από το προσωπικό 
ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν υπάρχει η δυνατότητα να αποβάλλεται ο βουλευτής που διαταράσσει εκ νέου τη συνεδρίαση, 
πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει η δυνατότητα να αποπέμπεται και ο βουλευτής που δεν προτίθεται  
μεν να διαπράξει νέα παραβίαση αλλά συνεχίζει να προκαλεί την αναταραχή εξαιτίας της 
οποίας είχε ανακληθεί στην τάξη προηγουμένως. 
Η αποβολή από την αίθουσα δεν πρέπει ωστόσο να προβλέπεται σε καμία περίπτωση ως ύστατη 
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λύση, χωρίς να έχει προηγηθεί ανάκληση στην τάξη. Ακόμη και στις πανηγυρικές συνεδριάσεις 
επιβάλλεται πριν από τυχόν αποβολή να έχει γίνει ανάκληση στην τάξη.

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 29
Άρθρο 146 παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών 
παραβιάσεων της τάξης ο Πρόεδρος 
μπορεί να αποβάλει αμέσως βουλευτή από 
την αίθουσα, ακόμη και χωρίς να έχει 
προηγηθεί ανάκλησή του στην τάξη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ιδιαιτέρως σοβαρά κρούσματα ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλει την αποβολή, ακόμη και 
χωρίς να έχει προηγηθεί ανάκληση στην τάξη. 

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 30
Άρθρο 146 παράγραφος 3 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β. Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται 
στις παραγράφους 1 έως 3α είναι 
αντίστοιχα στη διάθεση όποιου ασκεί την 
προεδρία σε συνεδριάσεις επιτροπής ή 
αντιπροσωπείας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εκάστοτε προεδρεύων πρέπει να έχει και σε άλλες συνεδριάσεις τις αρμοδιότητες που 
αποσκοπούν στην τήρηση της τάξης. 



PE 362.799v01-00 10/20 AM\581205EL.doc

EL

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 31
Άρθρο 146 παράγραφος 3 γ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3γ. Λοιπά πρόσωπα που βρίσκονται στο 
Κοινοβούλιο υπόκεινται στην εξουσια του 
Προέδρου και των αντιπροσώπων του για 
την τήρηση της τάξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και άλλα πρόσωπα υπόκεινται στην εξουσία του Προέδρου για την τήρηση της τάξης. 

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 32
Άρθρο 147

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 147
Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 

συνεδριάσεων

διαγράφεται

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
διαταράξης της τάξης ή αναταραχής στο 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος, αφού πρώτα 
ανακαλέσει επισήμως στην τάξη τον 
παρεκτρεπόμενο, μπορεί να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο, είτε αμέσως είτε το αργότερο 
κατά τη διάρκεια της αμέσως επομένης 
περιόδου συνόδου, την απαγγελία μομφής, 
η οποία συνεπάγεται την άμεση αποβολή 
του υπαίτιου από την αίθουσα και 
απαγόρευση της παρουσίας του σε αυτήν 
για διάστημα δύο έως πέντε ημερών.
2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά 
με το πειθαρχικό αυτό μέτρο σε χρονική 
στιγμή οριζόμενη από τον Πρόεδρο. Η 
σχετική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία 
έλαβε χώρα η διατάραξη της τάξης ή, σε 
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περίπτωση αναταραχής έξω από την 
αίθουσα, όταν ο Πρόεδρος πληροφορηθεί 
το γεγονός,ή εν πάση περιπτώσει το 
αργότερο κατά την προσεχή περίοδο 
συνόδου. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση έχει το δικαίωμα να 
λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Ο 
χρόνος της ομιλίας του δεν μπορεί να 
υπερβεί τα πέντε λεπτά.
3. Η λήψη του εν λόγω πειθαρχικού 
μέτρου αποφασίζεται χωρίς συζήτηση και 
με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού 
συστήματος ψηφοφορίας. Οι αιτήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 3, 
ή το άρθρο 160, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού δεν γίνονται δεκτές.

Or. pt

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 33
Άρθρο 147, παράγραφοι 1 και 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 
συνεδριάσεων

Κυρώσεις

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
διατάραξης της τάξης ή αναταραχής στο 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος, αφού πρώτα 
ανακαλέσει επισήμως στην τάξη τον 
παρεκτρεπόμενο, μπορεί να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο, είτε αμέσως είτε το 
αργότερο κατά τη διάρκεια της αμέσως 
επομένης περιόδου συνόδου, την 
απαγγελία μομφής, η οποία συνεπάγεται 
την άμεση αποβολή του υπαίτιου από την 
αίθουσα και απαγόρευση της παρουσίας 
του σε αυτήν για διάστημα δύο έως πέντε 
ημερών.

1. Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 
μέτρα δεν είναι τα κατάλληλα ή 
αποδειχθούν ανεπαρκή, ή σε περίπτωση 
σοβαρής παραβίασης, ο Πρόεδρος, αφού 
ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που
ορίζει τις κατάλληλες κυρώσεις και 
κοινοποιεί τις κυρώσεις αυτές στον 
ενδιαφερόμενο και στους προέδρους των 
οργάνων στα οποία ανήκει, προτού τις 
ανακοινώσει στην Ολομέλεια.

2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με 
το πειθαρχικό αυτό μέτρο σε χρονική 
στιγμή οριζόμενη από τον Πρόεδρο. Η 

2. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να 
συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα μέτρα:
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σχετική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κατά την 
οποία έλαβε χώρα η διατάραξη της τάξης 
ή, σε περίπτωση αναταραχής έξω από 
την αίθουσα, όταν ο Πρόεδρος 
πληροφορηθεί το γεγονός, ή εν πάση 
περιπτώσει το αργότερο κατά την 
προσεχή περίοδο συνόδου. Ο βουλευτής 
κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση 
έχει το δικαίωμα να λάβει το λόγο πριν 
από την ψηφοφορία. Ο χρόνος της 
ομιλίας του δεν μπορεί να υπερβεί τα 
πέντε λεπτά.

α) επίπληξη·
β) απώλεια του δικαιώματος 
αποζημίωσης διαμονής και/ή 
αποζημίωσης γενικών εξόδων για περίοδο
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες·
γ) χωρίς να θίγεται η άσκηση του 
δικαιώματος ψήφου στην ολομέλεια, και 
υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση 
αυτή, της αυστηρής τήρησης των 
κανόνων συμπεριφοράς, προσωρινή 
αναστολή, για διάρκεια που μπορεί να 
κυμαίνεται από δύο έως είκοσι συναπτές 
ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 
οιουδήποτε εκ των οργάνων του, της 
συμμετοχής στο σύνολο ή μέρος των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου· 
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των 
Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
πρότασης που μπορεί να οδηγήσει στην 
αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή 
περισσοτέρων αιρετών αξιωμάτων που 
ασκεί ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο· 

Or. en

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 34
Άρθρο 147 Τίτλος και παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 
συνεδριάσεων

Κυρώσεις

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
διαταράξης της τάξης ή αναταραχής στο 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος, αφού πρώτα 
ανακαλέσει επισήμως στην τάξη τον 
παρεκτρεπόμενο, μπορεί να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο, είτε αμέσως είτε το αργότερο 
κατά τη διάρκεια της αμέσως επομένης 
περιόδου συνόδου, την απαγγελία μομφής, 
η οποία συνεπάγεται την άμεση αποβολή 
του υπαίτιου από την αίθουσα και 

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
διαταράξης της τάξης ή αναταραχής στο
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος, αφού πρώτα 
ανακαλέσει επισήμως στην τάξη τον 
παρεκτρεπόμενο, μπορεί να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο την επιβολή κυρώσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Πολιτικά 
θέματα μένουν εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
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απαγόρευση της παρουσίας του σε αυτήν 
για διάστημα δύο έως πέντε ημερών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει στο Κοινοβούλιο την επιβολή 
κυρώσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι πολιτικά θέματα δεν πρέπει να παίζουν ρόλο σε αυτό το 
πλαίσιο. 

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 35
Άρθρο 147, παράγραφος 1

Τροπολογία 13, παράγραφος 1 του εισηγητή Τροπολογία

1. Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 
μέτρα δεν είναι τα κατάλληλα ή 
αποδειχθούν ανεπαρκή, ή σε περίπτωση 
σοβαρής παραβίασης, ο Πρόεδρος, αφού 
ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που ορίζει 
τις κατάλληλες κυρώσεις, βάσει των 
κατευθυντηρίων γραμμών που έχει θεσπίσει 
το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 5, και κοινοποιεί τις κυρώσεις 
αυτές στον ενδιαφερόμενο και στους 
προέδρους των οργάνων στα οποία ανήκει, 
προτού τις ανακοινώσει στην Ολομέλεια.

1. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων 
των κανόνων συμπεριφοράς  των 
βουλευτών ή του άρθρου 146, ο Πρόεδρος, 
αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που ορίζει 
τις κατάλληλες κυρώσεις, βάσει των 
κατευθυντηρίων γραμμών που έχει θεσπίσει 
το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 5, και κοινοποιεί τις κυρώσεις 
αυτές στον ενδιαφερόμενο και στους 
προέδρους των οργάνων στα οποία ανήκει, 
προτού τις ανακοινώσει στην Ολομέλεια.

Or. en

(

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 36
Άρθρο 147 παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να 
συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
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α) μομφή που απαγγέλεται επισήμως από 
τον Πρόεδρο·
β) απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης 
διαμονής και/ή μείωση στο μισό της 
αποζημίωσης γενικών εξόδων για περίοδο
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες·
γ) Αποκλεισμός διάρκειας δύο έως είκοσι 
διαδοχικών ημερών κατά τις οποίες το 
Κοινοβούλιο ή ένα από τα επιμέρους 
όργανά του διεξάγει συνεδριάσεις. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα παράγραφος μαζί με έναν κατάλογο κυρώσεων, ο οποίος θα προστεθεί μεταξύ των 
παραγράφων 1 και 2, μας εξασφαλίζει σχετικά διαβαθισμένη επιλογή κυρώσεων. 

Τροπολογία: Francesco Enrico Speroni

Τροπολογία 37
Άρθρο 147, παράγραφος 2, σημείο ε α) (νέο)

Τροπολογία 13, παράγραφος 2 του εισηγητή Τροπολογία

ε α) κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες 
αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, 
εγκλεισμό, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 
τριών μηνών, στη βάση του 
Γκουαντανάμο.

Or. it

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 38
Άρθρο 147, παράγραφος 2, σημείο (ε α) (νέο)

Τροπολογία 13, παράγραφος 2 του εισηγητή Τροπολογία

(εα) Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφονται οι κυρώσεις μπορεί να 
υποβάλει στο Προεδρείο εσωτερική 
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προσφυγή χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
η οποία μπορεί να ακυρώσει, να 
επιβεβαιώσει ή να μετριάσει την 
επιβληθείσα κύρωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία προσφυγής πρέπει να είναι απλή και να αφορά μόνο ένα φορέα (το Προεδρείο) 
και όχι δύο (Κοσμήτορες και Προεδρείο).

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 39
Άρθρο 147 παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά 
με το πειθαρχικό αυτό μέτρο σε χρονική 
στιγμή οριζόμενη από τον Πρόεδρο. Η 
σχετική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία 
έλαβε χώρα η διατάραξη της τάξης ή, σε 
περίπτωση αναταραχής έξω από την 
αίθουσα, όταν ο Πρόεδρος πληροφορηθεί 
το γεγονός,ή εν πάση περιπτώσει το 
αργότερο κατά την προσεχή περίοδο 
συνόδου. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση έχει το δικαίωμα να 
λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Ο 
χρόνος της ομιλίας του δεν μπορεί να 
υπερβεί τα πέντε λεπτά.

2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά 
με τις κυρώσεις κατόπιν προτάσεως του 
Προέδρου το αργότερο κατά την επόμενη 
σύνοδο. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση έχει το δικαίωμα να 
λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Ο 
χρόνος της ομιλίας του δεν μπορεί να 
υπερβεί τα πέντε λεπτά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πρόταση του Προέδρου σχετικά με τις προς επιβολή κυρώσεις.

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 40
Άρθρο 147 παράγραφος 3



PE 362.799v01-00 16/20 AM\581205EL.doc

EL

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 41
Άρθρο 147 παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3a. Ο βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
γραπτώς αιτιολογημένη προσφυγή κατά 
του πειθαρχικού μέτρου, το οποίο του 
επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147, 
παράγραφος 2, μέχρι την επόμενη σύνοδο 
της ολομέλειας. Το Σώμα λαμβάνει 
απόφαση κατά τη σύνοδο αυτή χωρίς 
συζήτηση. Η προσφυγή δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία υποβάλλεται μόνο προκειμένου για την περίπτωση που εγκριθεί τροπολογία 
που θα δίνει αποκλειστικά στον Πρόεδρο την αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις και δεν θα 
αφήνει αυτή την αρμοδιότητα στο Σώμα. 

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 42
Άρθρο 148

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 148
Αταξία στο Κοινοβούλιο

διαγράφεται

Σε περίπτωση αταξίας στο Κοινοβούλιο η 
οποία απειλεί να διαταράξει την ομαλή 
διεξαγωγή των συζητήσεων, ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη διακοπή για ορισμένο χρονικό 
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διάστημα ή τη λήξη της συνεδρίασης 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Αν 
δεν είναι δυνατό να εισακουσθεί, 
εγκαταλείπει την έδρα, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται διακοπή της συνεδρίασης. Η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου.

Or. pt

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 43
Άρθρο 148

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Αταξία στο Κοινοβούλιο Διαδικασίες εσωτερικής προσφυγής
Σε περίπτωση αταξίας στο Κοινοβούλιο η 
οποία απειλεί να διαταράξει την ομαλή 
διεξαγωγή των συζητήσεων, ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη διακοπή για ορισμένο 
χρονικό διάστημα ή τη λήξη της 
συνεδρίασης προκειμένου να 
αποκατασταθεί η τάξη. Αν δεν είναι 
δυνατό να εισακουσθεί, εγκαταλείπει την 
έδρα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται 
διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου.

1. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
επιβλήθηκε μία ή περισσότερες από τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
147, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως δ),
μπορεί να καταθέσει μη ανασταλτική 
εσωτερική προσφυγή κατά της απόφασης 
αυτής σε επιτροπή που όρισε το 
Κοινοβούλιο ad hoc, εντός προθεσμίας 
δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση της 
επιβολής των κυρώσεων.

2. Η επιτροπή που ορίσθηκε ad hoc
διεξάγει έρευνα σχετικά με κάθε τέτοια 
προσφυγή, σημειώνοντας τους λόγους 
που οδήγησαν τον Πρόεδρο στο να λάβει 
την απόφασή του και ακούγοντας τον 
ενδιαφερόμενο βουλευτή.
3. Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής που 
ορίσθηκε ad hoc, και το αργότερο 
τέσσερις εβδομάδες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφυγής, η ολομέλεια
μπορεί να ακυρώσει, να επικυρώσει ή να 
μειώσει την εμβέλεια της επιβληθείσας 
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κύρωσης ή των επιβληθεισών κυρώσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να κατατίθεται η προσφυγή ενώπιον ad hoc επιτροπής την οποία όρισε το 
Κοινοβούλιο (όχι κατ’ ανάγκη η ολομέλεια). Αν δεν ληφθεί απόφαση, πιστεύουμε ότι, αντίθετα 
από την αρχική τροπολογία που πρότεινε ο εισηγητής, τούτο πρέπει να αποβαίνει υπέρ του 
βουλευτή και ότι η προσφυγή θα κρίνεται εγκριθείσα. 

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 44
Άρθρο 186

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Τα άρθρα 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, 
παράγραφος 1, 146, 148, 150 έως 153, 155, 
157, παράγραφος 1, 158, 159, 161, 162, 164 
έως 167, 170 και 171 εφαρμόζονται κατ' 
αναλογίαν στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Τα άρθρα 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, 
παράγραφος 1, 146, 147, 148, 150 έως 153, 
155, 157, παράγραφος 1, 158, 159, 161, 162, 
164 έως 167, 170 και 171 εφαρμόζονται κατ' 
αναλογίαν στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 147 σχετικά με τις κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα και 
επί των συνεδριάσεων των επιτροπών. 

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 45
Παράρτημα I, παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 9, παράγραφος 1 - Διαφάνεια και 
οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών

Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 9, παράγραφος 1

Μέρος A:  Γενικά  
1. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος 
του Κοινοβουλίου και δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την απρόσκοπτη πορεία των 
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εργασιών του. 
2. Οι βουλευτές δεν αποκαλύπτουν 
πληροφορίες που τηρούνται απόρρητες στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε εμπιστευτικής 
διαδικασίας. 
Μέρος B: Διαφάνεια και οικονομικά 
συμφέροντα των βουλευτών

Or. en

(Ισχύον κείμενο, άρθρο 1 έως 4 αμετάβλητο)

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης, εδάφιο 2

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης, παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης, παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. en
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