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Jelentéstervezet (PE 357.945v01-00)
Gérard Onesta
az Európai Parlament eljárási szabályzata módosításáról a képviselők magatartási kódexe 
tekintetében 
(2005/2075(REG))

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 15
Az előadó által a jelentéstervezetben javasolt módosítások törléséről szóló általános 

módosítás

A jelentéstervezet 3., 4., 5., 6. és 12. módosításainak törlése

Or. en

Indoklás

This general amendment underlines the position that the rules themselves clearly establish 
what the conduct of Members and sanctions should be. If however a special code of conduct 
would deem to be necessary it must be approved by Parliament by a normal procedure
throughout the competent Committee. Therefore the proposal for a code ofconduct of 
Members laid down by the Bureau should be deleted.

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 16
9. cikk (-1) bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás:

(-1) Hivataluk gyakorlásakor a 
képviselőknek – a parlament 
intézményének szelleme által megköveteltek 
értelmében – a korrektség és jószándék elve 
szerint kell eljárniuk.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 17
9. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

1. A Parlament a képviselők számára
magatartási kódexet állapíthat meg. A 
kódexet a 202. cikk (2) bekezdése alapján 
fogadják el és mellékelik az eljárási 
szabályzathoz.

1. A Parlament a képviselők számára
magatartási kódexet állapíthat meg. A 
kódexet a 202. cikk (2) bekezdése alapján 
fogadják el. 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 18
9 a. cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

9a. cikk
Rendreutasítás

1. Az elnök az ülés rendjét zavaró képviselőt 
rendreutasítja.
2. Ismételt rendzavarás esetén az elnök a 
képviselőt ismét rendreutasítja, és a 
rendreutasítás ténye bekerül az ülés 
jegyzőkönyvébe.
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Or. pt

(Na presente alteração, é transcrito o texto dos n°s 1 e 2 do actual artigo 146°, e suprimido o 
n.3 do mesmo artigo 146° do Regimento)

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 19
9 b. cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

9b. cikk
A képviselő kizárása és pénzbüntetés

1. Súlyos rendbontás vagy a parlamenti 
munka súlyos megzavarása esetén az elnök 
azonnal, vagy legkésőbb a következő ülésen 
úgy határozhat, hogy a képviselőt azonnali 
hatállyal kizárja az ülésteremből és adott 
esetben legfeljebb három hónap 
időtartamra visszavonja a képviselőtől a 
napidíjra és/vagy az általános juttatásokra 
való jogosultságát.
A képviselőnek joga van ahhoz, hogy az 
elnök, mielőtt döntést hozna meghallgassa.
2. Lehetőség van a  döntés elleni 
fellebbezésre a Parlament előtt, amely a 
következő üléshét során hozza meg 
döntését. A szavazás titkos és nem követi 
vita.
3. A 149. cikk (3) bekezdése és a 160. cikk 
(1) bekezdése szerint benyújtott kérelmek 
nem elfogadhatók.

Or. pt

(A presente alteração reproduz em parte o texto do actual artigo 147° do Regimento)

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 20
9 c. cikk (új)



PE 362.799v01-00 4/19 AM\581205HU.doc

HU

Hatályos szöveg Módosítás:

9c. cikk
Rendzavarás a plenáris ülésen

Amennyiben a rendzavarás a parlamenti 
ügyrend akadályozásával fenyeget, az 
Elnök a rend helyreállítása érdekében 
átmenetileg berekesztheti vagy 
félbeszakíthatja az ülésnapot. Amennyiben 
az elnök nem talál meghallgatásra, 
elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel 
félbeszakad.

Or. pt

(Na presente alteração, é transcrito integralmente o texto do actual artigo 148° do 
Regimento)

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 21
9. cikk (1 a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

A képviselők magatartására a kölcsönös 
tisztelet jellemző, az európai értékeken 
nyugszik, figyelembe veszi a Parlament 
érdemeit, és nem akadályozhatja a 
parlamenti munka zökkenőmentes 
folyamatát.

Or. de

Indoklás

Der neue Absatz legt die Grundsätze fest, nach denen sich das Verhalten der Mitglieder 
richten sollte. Insbesondere soll die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Arbeit gewahrt 
bleiben.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett

Módosítás: 22
22. cikk (3) bekezdés, értelmezés

Hatályos szöveg Módosítás:

Az „ülések levezetése” fogalma magában 
foglalja a képviselők magatartását az 
ülésteremben.

Or. en

Indoklás

The Rules already allow the Bureau to regulate the conduct of sittings. All that is needed, is to 
clarify that this includes dealing with the conduct of Members.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 23
96. cikk (3) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(3) A bizottságok ülései általában 
nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 
legkésőbb a szóban forgó ülés napirendjének 
elfogadásakor, határozhat egy ülés 
napirendjének nyilvános és nem nyilvános 
napirendi pontokra történő felosztásáról. 
Amennyiben zárt ülést tartanak, a bizottság 
az 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke (1)-(4) 
bekezdésének rendelkezéseit is figyelembe 
véve az ülés egyes dokumentumait és 
jegyzőkönyveit a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti.

(3) A bizottságok ülései általában 
nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 
legkésőbb a szóban forgó ülés napirendjének 
elfogadásakor, határozhat egy ülés 
napirendjének nyilvános és nem nyilvános 
napirendi pontokra történő felosztásáról. 
Amennyiben zárt ülést tartanak, a bizottság 
az 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke (1)-(4) 
bekezdésének rendelkezéseit is figyelembe 
véve az ülés egyes dokumentumait és 
jegyzőkönyveit a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti. A titoktartási 
előírások megsértése esetén a 147. cikk 
alkalmazandó.

Or. de
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Indoklás

In Artikel 96 Absatz 3 geht es nur um die Weitergabe von Dokumenten an die Öffentlichkeit. 
Wenn gegen diese Geheimhaltungspflicht verstoßen wird, können Sanktionen gemäß Artikel 
147 verhängt werden.

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 24
146. cikk

Hatályos szöveg Módosítás:

146. cikk
Rendreutasítás

törölve

1. Az Elnök az ülés rendjét zavaró
képviselőt rendreutasítja.
2. Ismételt rendzavarás esetén az Elnök a 
képviselőt ismét rendreutasítja, és a 
rendreutasítás ténye bekerül az ülés 
jegyzőkönyvébe.
3. További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 
Parlament biztonsági szolgálata 
segítségével történő haladéktalan 
végrehajtásáról a főtitkár gondoskodik.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 25
146. cikk cím és (1) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

Rend az ülésteremben Azonnali intézkedések
(1) Az Elnök az ülés rendjét zavaró
képviselőt rendreutasítja.

(1) Az Elnök minden olyan képviselőt 
rendreutasít, aki nem felel meg a 9. cikkel 
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összhangban megállapított szabványoknak.

Or. en

Indoklás

This general amendment underlines the position that the rules themselves clearly establish 
what the conduct of Members and sanctions should be. If however a special code of conduct 
would deem to be necessary it must be approved by Parliament by a normal procedure 
throughout the competent Committee. Therefore the proposal for a code of conduct of 
Members laid down by the Bureau should be deleted.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 26
146. cikk (1) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(1) Az Elnök az ülés rendjét zavaró 
képviselőt rendreutasítja.

(1) Az elnök köteles az ülés szabályszerű 
lebonyolításáról gondoskodni. Az ülés 
rendjét zavaró képviselőt rendreutasítja.

Or. de

Indoklás

Es ist die Aufgabe des Präsidenten sicherzustellen, dass der ordnungsgemäße Ablauf der 
Sitzung gewährleistet ist.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 27
146. cikk (3) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(3) További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 
Parlament biztonsági szolgálata segítségével 
történő haladéktalan végrehajtásáról a 

(3) További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 
Parlament biztonsági szolgálata segítségével 
történő haladéktalan végrehajtásáról a 
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főtitkár gondoskodik. főtitkár gondoskodik.

Or. de

Indoklás

Der Entzug des Wortes stellt dem Präsidenten ein weniger einschneidendes Mittel als den 
Verweis zur Verfügung, um die Ordnung wieder herzustellen.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 28
146. cikk (3) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(3) További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 
Parlament biztonsági szolgálata segítségével 
történő haladéktalan végrehajtásáról a 
főtitkár gondoskodik.

(3) További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 
Parlament biztonsági szolgálata segítségével 
történő haladéktalan végrehajtásáról a 
főtitkár gondoskodik.

Or. de

Indoklás

Wenn bei einem weiteren Verstoß gegen die Ordnung die Möglichkeit der Saalverweisung 
gegeben ist, sollte erst recht Möglichkeit der Saalverweisung bestehen, wenn ein Mitglied 
keinen neuen Verstoß begehrt, sondern die Störung, deretwegen er bereits zur Ordnung 
gerufen worden ist, fortsetzt.
Als ultima ratio sollte die Saalverweisung jedoch keinesfalls ohne vorhergehenden 
Ordnungsruf vorgesehen sein. Selbst in feierlichen Sitzungen muss einer Saalverweisung stets 
ein Ordnungsruf vorausgegangen sein.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 29
146. cikk (3 a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:
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(3a) Különösen súlyos rendbontás esetén az 
elnök a képviselőt előzetes rendreutasítás 
nélkül is kizárhatja a teremből.

Or. de

Indoklás

In besonders schwerwiegenden Fällen kann der Präsident auch ohne vorangehenden 
Ordnungsruf einen Verweis aussprechen.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 30
146. cikk (3 b) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

(3b) Az (1)-(3a) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök értelemszerűen megilletik azt, 
aki az elnöki tisztséget a bizottsági és 
küldöttségi üléseken betölti.

Or. de

Indoklás

Auch in anderen Sitzungen muss der jeweilige Vorsitzende die Befugnisse haben, die Ordnung 
aufrechterhalten zu können.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 31
146. cikk (3 c) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

(3c) A Parlamentben tartózkodó más 
személyek az elnök és annak képviselői 
által gyakorolt utasítási hatásköre alá 
tartoznak.

Or. de
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Indoklás

Andere Personen unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.

Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 32
147. cikk

Hatályos szöveg Módosítás:

147. cikk
Képviselők kizárása

törölve

1. Súlyos rendbontás vagy a parlamenti 
munka súlyos megzavarása esetén az Elnök 
formális értesítést követően azonnal, vagy 
legkésőbb a következő ülésen javasolhatja, 
hogy a Parlament szavazzon a megrovás 
kérdéséről, amely az ülésteremből való 
haladéktalan kizárást és kettőtől öt napig 
terjedő felfüggesztést von maga után.
2. A Parlament az ilyen fegyelmi intézkedés 
megtételéről az Elnök által meghatározott 
időpontban vagy azon az ülésen határoz, 
amelyen a szóban forgó esemény történt; az 
üléstermen kívüli rendbontás esetén az 
Elnök tájékoztatását követően, illetve 
legkésőbb a következő ülésen. Az érintett 
képviselőnek joga van ahhoz, hogy a 
szavazás előtt a Parlament meghallgassa. A 
felszólalás időtartama nem haladhatja meg 
az öt percet.
3. A fegyelmi intézkedésről elektronikus 
úton, vita nélkül szavaznak. A 149. cikk (3) 
bekezdése és a 160. cikk (1) bekezdése 
szerint benyújtott kérelmek nem 
elfogadhatók.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 33
147. cikk (1) és (2) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

Képviselők kizárása Szankciók
1. Súlyos rendbontás vagy a parlamenti 
munka súlyos megzavarása esetén az Elnök 
formális értesítést követően azonnal, vagy 
legkésőbb a következő ülésen javasolhatja, 
hogy a Parlament szavazzon a megrovás 
kérdéséről, amely az ülésteremből való 
haladéktalan kizárást és kettőtől öt napig 
terjedő felfüggesztést von maga után.

1. Amennyiben a 146. cikkben előírt 
intézkedések nem bizonyulnak helytállónak 
vagy szükségesnek, illetve a szabályok 
súlyos megszegése esetén az elnök, miután 
meghallgatta az érintett képviselőt, az 
Elnökség által a 9. és 5. cikk értelmében 
meghatározott iránymutatások alapján a 
szankciókat megállapító, indoklással 
ellátott határozatot hoz, amit a plenáris 
ülésen való bejelentés előtt az érintett 
képviselő és szervek tudomására hoz.

2. A Parlament az ilyen fegyelmi intézkedés 
megtételéről az Elnök által meghatározott 
időpontban vagy azon az ülésen határoz, 
amelyen a szóban forgó esemény történt; az 
üléstermen kívüli rendbontás esetén az 
Elnök tájékoztatását követően, illetve 
legkésőbb a következő ülésen. Az érintett 
képviselőnek joga van ahhoz, hogy a 
szavazás előtt a Parlament meghallgassa. A 
felszólalás időtartama nem haladhatja meg 
az öt percet.

2. A szankciók a következő intézkedéseket 
foglalhatják magukba:
a) megrovás,
b) legfeljebb három hónap időtartamra a 
napidíj és/vagy az általános juttatások 
megvonása;
c) a plenáris ülésen való szavazás jogának 
sérelme nélkül és ebben az esetben a 
magatartási szabályok szigorú betartására 
is figyelemmel, 2-től 20 napig terjedő 
időszakra ideiglenes felfüggesztés a 
Parlament vagy bármely szervének 
üléseiről, a Parlament összes vagy bizonyos 
tevékenységében való részvételtől;

d) a 18. cikknek megfelelően javaslat 
előterjesztése az Elnökök Értekezlete 
számára, amely a képviselő egy vagy több 
parlamenti megbízatása felfüggesztéséhez 
vagy visszavonásához vezethet; 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 34
147. cikk cím és (1) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

Képviselők kizárása Szankciók
(1) Súlyos rendbontás vagy a parlamenti 
munka súlyos megzavarása esetén az Elnök
formális értesítést követően azonnal, vagy 
legkésőbb a következő ülésen javasolhatja, 
hogy a Parlament szavazzon a megrovás 
kérdéséről, amely az ülésteremből való 
haladéktalan kizárást és kettőtől öt napig 
terjedő felfüggesztést von maga után.

Súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka 
ismételt megzavarása esetén az Elnök
javasolhatja a Parlamentnek a (2) bekezdés 
szerinti szankciók elrendelését. A politikai 
tartalmak figyelmen kívül maradnak e cikk 
alkalmazásakor.

Or. de

Indoklás

Bei sehr schwerwiegenden Fällen kann der Präsident dem Parlament die Verhängung von 
Sanktionen vorschlagen. Hervorzuheben ist, dass politische Inhalte in diesem Zusammenhang 
keine Rolle spielen.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 35
147. cikk (1) bekezdés

Módosítás: 13, (1) bekezdés az előadótól Módosítás:

(1) Amennyiben a 146. cikkben előírt 
intézkedések nem bizonyulnak helytállónak 
vagy szükségesnek, illetve a szabályok 
súlyos megszegése esetén az elnök, miután 
meghallgatta az érintett képviselőt, az 
Elnökség által a 9. cikk (5) bekezdése 
értelmében meghatározott iránymutatások 
alapján a szankciókat megállapító, 
indoklással ellátott határozatot hoz, amit a 
plenáris ülésen való bejelentés előtt az 
érintett képviselő és szervek tudomására 
hoz.

(1) A képviselők magatartási kódexének, 
illetve a szabályok146. cikk szerinti súlyos 
megszegése esetén, az elnök, miután 
meghallgatta az érintett képviselőt, az 
Elnökség által a 9. cikk (5) bekezdése 
értelmében meghatározott iránymutatások 
alapján a szankciókat megállapító, 
indoklással ellátott határozatot hoz, amit a 
plenáris ülésen való bejelentés előtt az 
érintett képviselő és szervek tudomására 
hoz.



AM\581205HU.doc 13/19 PE 362.799v01-00

HU

Or. en

(

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 36
147. cikk (1 a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

(1a) A szankciók egy vagy több 
intézkedésből állhatnak:
a) az elnök által hivatalosan kimondott 
megrovás;
b) a napidíj megvonása és/vagy az általános 
költségtérítés felével történő csökkentése, 
legfeljebb három hónapos időszakra;
c) kettőtől húsz napig terjedő időszakra 
szóló kizárás, a Parlament vagy annak 
valamely szerve által tartott ülések napjára.

Or. de

Indoklás

Dieser neue Absatz mit einem Sanktionenkatalog, der zwischen Absatz 1 und Absatz 2 einfügt 
wird, stellt einen verhältnismäßig abgestuften Katalog von Sanktionen zur Verfügung.

Módosítás, előterjesztette: Francesco Enrico Speroni

Módosítás: 37
147. cikk (2 bekezdés e a) pont (új)

Az előadó módosítása: 13, (2) bekezdés Módosítás:

ea) az Egyesült Államok illetékes 
hatóságaival való előzetes megegyezést 
követően a guantanamói bázisra helyezés 
maximum három hónapos időszakra.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette:

Módosítás: 38
147. cikk (2) bekezdés e a) pont (új)

Módosítás: 13, (2) bekezdés az előadótól Módosítás:

ea) Az érintett képviselő nem halasztó 
hatályú belső fellebbezést nyújthat be az 
Elnökségnek, amely megszüntetheti, 
megerősítheti, illetve enyhítheti a kiszabott 
szankciókat.

Or. en

Indoklás

The appeal procedure should be simple and involve just one body (Bureau) not two (Questors 
and Bureau).

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 39
147. cikk (2) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(2) A Parlament az ilyen fegyelmi 
intézkedés megtételéről az Elnök által 
meghatározott időpontban vagy azon az 
ülésen határoz, amelyen a szóban forgó 
esemény történt; az üléstermen kívüli 
rendbontás esetén az Elnök tájékoztatását 
követően, illetve legkésőbb a következő 
ülésen. Az érintett képviselőnek joga van 
ahhoz, hogy a szavazás előtt a Parlament 
meghallgassa. A felszólalás időtartama 
nem haladhatja meg az öt percet.

(2) A Parlament az Elnök javaslatára 
legkésőbb következő üléshetén határoz a 
szankciókról. Az érintett képviselőnek joga 
van ahhoz, hogy a szavazás előtt a Parlament 
meghallgassa. A felszólalás időtartama nem 
haladhatja meg az öt percet.

Or. de

Indoklás

Das Parlament entscheidet auf Vorschlag des Präsidenten über die zu verhängenden 
Sanktionen.
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Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 40
147. cikk (3) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

(3) A javasolt fegyelmi intézkedésről
elektronikus úton, vita nélkül szavaznak. A 
149. cikk (3) bekezdése és a 160. cikk (1) 
bekezdése szerint benyújtott kérelmek nem 
elfogadhatók.

(3) A javasolt szankciókról elektronikus 
úton, vita nélkül szavaznak. A 149. cikk (3) 
bekezdése és a 160. cikk (1) bekezdése 
szerint benyújtott kérelmek nem 
elfogadhatók.

Or. de

Indoklás

Die Terminologie muss den vorangehenden Absätzen angepasst werden.

Módosítás, előterjesztette: Joachim Wuermeling

Módosítás: 41
147. cikk (3 a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás:

(3a) A 147. cikk (2) bekezdése szerint 
meghozott szankciókkal szemben az érintett 
a következő plenáris ülésig írásban indokolt 
panaszt nyújthat be. A Parlament ezen az 
ülésen vita nélkül határoz. A panasznak 
nincs halasztó hatálya.

Or. de

Indoklás

Dieser Änderungsantrag wird nur für den Fall gestellt, dass ein Änderungsantrag 
angenommen wird, der dem Präsidenten die alleinige Befugnis verleiht, Sanktionen zu 
verhängen, und diese Befugnis  nicht beim Parlament verbleibt.
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Módosítás, előterjesztette: Maria da Assunção Esteves

Módosítás: 42
148. cikk

Hatályos szöveg Módosítás:

148. cikk
Rendzavarás a Közgyűlésben

törölve

Amennyiben a rendzavarás a parlamenti 
ügyrend akadályozásával fenyeget, az 
Elnök a rend helyreállítása érdekében 
átmenetileg berekesztheti vagy 
félbeszakíthatja az ülésnapot. Amennyiben 
az Elnök nem talál meghallgatásra, 
elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel 
félbeszakad. Az ülést az Elnök hívja össze 
újra.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 43
148. cikk

Hatályos szöveg Módosítás:

Rendzavarás Belső fellebbezési eljárások
Amennyiben a rendzavarás a parlamenti 
ügyrend akadályozásával fenyeget, az 
Elnök a rend helyreállítása érdekében 
átmenetileg berekesztheti vagy 
félbeszakíthatja az ülésnapot. Amennyiben 
az Elnök nem talál meghallgatásra, 
elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel 
félbeszakad. Az ülést az Elnök hívja össze 
újra.

1. Az a képviselő, akivel szemben egy vagy 
több, a 147. cikk (2) bekezdés a)-d) pontja 
szerinti szankció alkalmazásáról döntöttek, 
a döntés ellen halasztó hatállyal nem 
rendelkező belső fellebbezést nyújthat be a 
quaestorokhoz  az értesítését követő két 
héten belül.

2. A quaestorok kivizsgálják a fellebbezést, 
tudomásul véve  azokat az indokokat, 
amelyek az elnököt a döntés meghozására 
vezették és meghallgatva az érintett 
képviselőt.
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3. Az Elnökség a quaestorok  javaslatára és 
legkésőbb négy héttel a fellebbezés 
benyújtása után a szankciót, illetve 
szankciókat megszüntetheti, megerősítheti 
vagy enyhítheti.

Or. en

Indoklás

We propose that the appeal should be lodged before an ad hoc committee appointed by 
parliament (not necessary by plenary).  If no decision is taken we defend contrary to the 
original amendment proposed by the rapporteur that this should be in favour of the Member 
and that the appeal shall be deemed to have been accepted.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 44
186. cikk

Hatályos szöveg Módosítás:

A bizottsági ülésekre a 11., 12., 13., 16., 17., 
140., 141., 143. cikk (1) bekezdése, a 146., 
148., 150-153., 155., 157. cikk (1) 
bekezdése, a 158., 159., 161., 162., 164-
167., 170. és a 171. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó

A bizottsági ülésekre a 11., 12., 13., 16., 17., 
140., 141., 143. cikk (1) bekezdése, a 146., 
147., 148., 150-153., 155., 157. cikk (1) 
bekezdése, a 158., 159., 161., 162., 164-
167., 170. és a 171. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. de

Indoklás

Auch für Ausschusssitzungen sollten die Sanktionsregelungen des Artikels 147 entsprechend 
anwendbar sein.

Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett

Módosítás: 45
I. melléklet (1) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

A 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazását A 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazását 
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szabályozó rendelkezések - Átláthatóság és 
a képviselők pénzügyi érdekeltségei

szabályozó rendelkezések

A. rész: Általános rész
1. A képviselők megőrzik a Parlament 
méltóságát, és nem veszélyeztetik annak 
zavartalan működését.
2. A képviselők nem hozzák nyilvánosságra 
a bizalmas eljárások összefüggésében 
biztosított információkat.
„B” rész: Átláthatóság és a képviselők
pénzügyi érdekeltségei

Or. en

(Current text Art. 1 to 4 unchanged)

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 46
Határozatra irányuló javaslat, második francia bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 47
Határozatra irányuló javaslat, (2) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 48
Határozatra irányuló javaslat, (3) bekezdés

törölve

Or. en
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