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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 15
Algemeen amendement ter schrapping van door de rapporteur in het ontwerpverslag 

voorgestelde amendementen

Schrapping van de amendementen 3, 4, 5, 6 en 12 van het ontwerpverslag

Or. en

Motivering

Er zij op gewezen dat in het Reglement zelf duidelijk is vastgelegd hoe de leden zich dienen te 
gedragen en welke sancties van toepassing zijn. Mochten er toch speciale gedragsregels
nodig zijn, dan moeten die worden goedgekeurd door het Parlement in een normale via de 
bevoegde commissie verlopende procedure. Daarom moet het voorstel voor de opstelling 
door het Bureau van gedragsregels voor de leden worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 16
Artikel 9, lid -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

-1. De leden dienen bij de uitoefening van 
hun taken de beginselen van fatsoen en 
welwillendheid die passen bij de 
waardigheid van een parlementaire 
instelling in acht te nemen. 

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 17
Artikel 9, lid 1, eerste alinea

Bestaande tekst Amendement

1. Het Parlement kan gedragsregels voor zijn 
leden vaststellen.  Zij worden 
overeenkomstig artikel 202, lid 2 vastgesteld 
en als bijlage bij dit Reglement gevoegd.

1. Het Parlement kan gedragsregels voor zijn 
leden vaststellen.  Zij worden 
overeenkomstig artikel 202, lid 2 
vastgesteld.

Or. pt



AM\581205NL.doc 3/22 PE 362.799v01-00

NL

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 18
Artikel 9 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 9 bis
Handhaving van de orde in de vergadering
1. De Voorzitter roept een lid dat de orde in 
de vergadering verstoort, tot de orde.
2. Bij herhaling roept de Voorzitter het 
opnieuw tot de orde en in dit geval wordt 
hiervan aantekening gemaakt in de 
notulen.

Or. pt

(Verplaatsing van de tekst van de leden 1 en 2 en schrapping van lid 3 van het huidige artikel
146 van het Reglement)

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 19
Artikel 9 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 9 ter

Uitsluiting en financiële sancties

1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement kan de 
Voorzitter onmiddellijk of uiterlijk tijdens 
de volgende vergaderperiode besluiten dat 
het lid de vergaderzaal onmiddellijk moet 
verlaten en eventueel gedurende een 
periode van ten hoogste drie maanden zijn 
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verblijfsvergoeding en/of vergoeding voor 
algemene uitgaven verliest.

Het lid heeft het recht om vóór het besluit 
te worden gehoord door de Voorzitter.

2. Tegen het besluit kan beroep worden
aangetekend bij het Parlement, dat tijdens 
de volgende vergaderperiode besluit. De 
stemming is geheim en vindt plaats zonder 
debat.

3. Verzoeken overeenkomstig artikel 149, 
lid 3, alsmede overeenkomstig artikel 160, 
lid 1 zijn niet ontvankelijk.

Or. pt

(Gedeeltelijke overneming van de tekst van het huidige artikel 147)

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 20
Artikel 9 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 9 quater
Ordeverstoring

Wanneer de orde in het Parlement zodanig 
verstoord wordt dat de voortzetting van de 
beraadslaging in gevaar wordt gebracht, 
schorst de Voorzitter de vergadering voor 
bepaalde tijd om de orde te herstellen of 
sluit hij haar.  Kan hij zich geen gehoor 
meer verschaffen, dan verlaat hij de 
voorzitterszetel;  de vergadering wordt 
daardoor geschorst.  De Voorzitter roept op 
tot hervatting van de vergadering.

Or. pt
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(Integrale overneming van de tekst van het huidige artikel 148)

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 21
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Het gedrag van de leden wordt 
gekenmerkt door wederzijds respect, het 
berust op de Europese waarden, doet geen 
afbreuk aan de waardigheid van het 
Parlement en mag het goede verloop van de 
werkzaamheden van het Parlement niet in 
gevaar brengen.

Or. de

Motivering

Deze formulering verwoordt de grondbeginselen waarnaar de leden zich in hun gedrag 
moeten richten. Er moet met name voor worden gezorgd dat de goede werking van het 
Parlement verzekerd is.

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 22
Artikel 22, lid 3, interpetatie

Bestaande tekst Amendement

De term 'verloop der vergaderingen' heeft 
ook betrekking op het gedrag van de leden 
in de vergaderzaal.

Or. en

Motivering

Het Reglement geeft het Bureau nu al de mogelijkheid om in te grijpen in het verloop van de 



PE 362.799v01-00 6/22 AM\581205NL.doc

NL

vergaderingen. Het moet duidelijk zijn dat dit ook geldt voor het gedrag van de leden.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 23
Artikel 96, lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De vergaderingen van de commissies van 
het Parlement zijn normaliter openbaar. De 
commissies kunnen echter, uiterlijk bij de 
aanneming van de agenda, besluiten de 
agenda voor een bepaalde vergadering op te 
splitsen in agendapunten voor openbare en 
agendapunten voor niet-openbare 
behandeling. Wanneer een vergadering met 
gesloten deuren plaatsvindt, kan de 
commissie de documenten en de notulen van 
de vergadering toch toegankelijk maken 
voor het publiek, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad.

3. De vergaderingen van de commissies van 
het Parlement zijn normaliter openbaar. De 
commissies kunnen echter, uiterlijk bij de 
aanneming van de agenda, besluiten de 
agenda voor een bepaalde vergadering op te 
splitsen in agendapunten voor openbare en 
agendapunten voor niet-openbare 
behandeling. Wanneer een vergadering met 
gesloten deuren plaatsvindt, kan de 
commissie de documenten en de notulen van 
de vergadering toch toegankelijk maken 
voor het publiek, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4, leden 1 t/m 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad. Bij 
ovrtredingen tegen de 
vertrouwelijkheidsregels is artikel 147 van 
toepassing.

Or. de

Motivering

Artikel 96, lid 3 gaat alleen over de openbaarmaking van documenten. Bij overtreding van de 
geheimhoudingsplicht kunnen sancties worden opgelegd overeenkomstig artikel 147.
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 24
Artikel 146

Bestaande tekst Amendement

Artikel 146
Handhaving van de orde in de vergadering

1. De Voorzitter roept een lid dat de orde in 
de vergadering verstoort, tot de orde.

2. Bij herhaling roept de Voorzitter het 
opnieuw tot de orde en in dit geval wordt 
hiervan aantekening gemaakt in de 
notulen.

3. Bij een tweede herhaling kan de 
Voorzitter het voor de verdere duur van de 
vergadering de toegang tot de vergaderzaal 
ontzeggen. De secretaris-generaal ziet erop 
toe dat deze tuchtmaatregel onmiddellijk 
ten uitvoer wordt gelegd, daarbij bijgestaan 
door de parlementaire bodes en, zo nodig, 
de veiligheidsdienst.

schrappen

Or. pt
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 25
Artikel 146, titel en lid 1

Bestaande tekst Amendement

Handhaving van de orde in de vergadering

1. De Voorzitter roept een lid dat de orde in 
de vergadering verstoort, tot de orde.

Onmiddellijke maatregelen

1. De Voorzitter roept een lid dat zich niet 
houdt aan de overeenkomstig artikel 9 
vastgestelde regels, tot de orde.

Or. en

Motivering

Er zij op gewezen dat in het Reglement zelf duidelijk is vastgelegd hoe de leden zich dienen te 
gedragen en welke sancties van toepassing zijn. Mochten er toch speciale gedragsregels 
nodig zijn, dan moeten die worden goedgekeurd door het Parlement in een normale via de 
bevoegde commissie verlopende procedure. Daarom moet het voorstel voor de opstelling 
door het Bureau van gedragsregels voor de leden worden geschrapt.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 26
Artikel 146, lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. De Voorzitter roept een lid dat de orde in 
de vergadering verstoort, tot de orde.

1. De Voorzitter is verplicht voor het goede 
verloop van de vergadering te zorgen. Hij
roept een lid dat de orde in de vergadering 
verstoort, tot de orde.

Or. de

Motivering

Het is de taak van de Voorzitter ervoor te zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt.
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Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 27
Artikel 146, lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Bij een tweede herhaling kan de 
Voorzitter het voor de verdere duur van de 
vergadering de toegang tot de vergaderzaal 
ontzeggen. De secretaris-generaal ziet erop 
toe dat deze tuchtmaatregel onmiddellijk ten 
uitvoer wordt gelegd, daarbij bijgestaan door 
de parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

3. Bij een tweede herhaling kan de 
Voorzitter het voor de verdere duur van de 
vergadering het woord ontnemen en de 
toegang tot de vergaderzaal ontzeggen. De 
secretaris-generaal ziet erop toe dat deze 
tuchtmaatregel onmiddellijk ten uitvoer 
wordt gelegd, daarbij bijgestaan door de 
parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

Or. de

Motivering

Om de orde te herstellen is een lid het woord ontnemen een minder ingrijpende maatregel 
dan het de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 28
Artikel 146, 3

Bestaande tekst Amendement

3. Bij een tweede herhaling kan de 
Voorzitter het voor de verdere duur van de 
vergadering de toegang tot de vergaderzaal 
ontzeggen. De secretaris-generaal ziet erop 
toe dat deze tuchtmaatregel onmiddellijk ten 
uitvoer wordt gelegd, daarbij bijgestaan door 
de parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

3. Bij voortgezette verstoring van de orde of
een tweede herhaling kan de Voorzitter het 
voor de verdere duur van de vergadering de 
toegang tot de vergaderzaal ontzeggen. De 
secretaris-generaal ziet erop toe dat deze 
tuchtmaatregel onmiddellijk ten uitvoer 
wordt gelegd, daarbij bijgestaan door de 
parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.
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Or. de

Motivering

Als een lid bij herhaling van de ordeverstoring de toegang tot de vergaderzaal ontzegd kan 
worden, dan moet dit zeker ook kunnen als het lid de orde niet opnieuw verstoort, maar de 
ordeverstoring waarvoor hij al tot de orde is geroepen, nog voortzet.

Het ontzeggen van toegang tot de vergaderzaal mag evenwel nooit gebeuren voordat het lid 
tot de orde is geroepen. Zelfs op plechtige vergaderingen mag leden alleen de toegang 
worden ontzegd nadat ze eerst tot de orde zijn geroepen.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 29
Artikel 146, lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Bij zeer ernstige ordeverstoringen 
kan de Voorzitter het lid ook de toegang tot 
de vergaderzaal ontzeggen zonder het eerst 
tot de orde te roepen.

Or. de

Motivering

In bijzonder ernstige gevallen kan de Voorzitter een lid ook laten verwijderen zonder het eerst 
tot de orde te roepen.
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Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 30
Artikel 146, lid 3 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 ter. De in de leden 1 tot en met 3 bis 
genoemde bevoegdheden gelden ook voor 
personen die het voorzitterschap van 
commissie- en delegatievergaderingen 
bekleden.

Or. de

Motivering

Ook op andere vergaderingen moet de voorzitter de mogelijkheid hebben om de orde te 
handhaven.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 31
Artikel 146, lid 3 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 quater. Ook andere personen die zich in 
het Parlement ophouden vallen onder de 
bevoegdheid van de Voorzitter en zijn 
vertegenwoordigers om de orde te 
handhaven.

Or. de

Motivering

De bevoegdheid van de Voorzitter om de orde te handhaven geldt ook voor andere personen.
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 32
Artikel 147

Bestaande tekst Amendement

Uitsluiting van leden

1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement kan de 
Voorzitter na een plechtige waarschuwing 
onmiddellijk of uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode aan het Parlement 
voorstellen zijn afkeuring over het gedrag 
van het lid uit te spreken, hetgeen van 
rechtswege meebrengt dat het lid de 
vergaderzaal onmiddellijk moet verlaten en 
daarin gedurende een termijn van twee tot 
vijf dagen niet mag terugkeren.

2. Het Parlement neemt het besluit tot 
deze tuchtmaatregel op het door de 
Voorzitter vastgestelde tijdstip tijdens de 
vergadering waarop de hieraan ten 
grondslag liggende feiten zich hebben 
voorgedaan of, ingeval van ordeverstoring 
buiten de vergaderzaal, op het tijdstip
waarop de Voorzitter hiervan in kennis 
werd gesteld of in elk geval uiterlijk tijdens 
de volgende vergaderperiode. Het 
betrokken lid heeft het recht om vóór de 
stemming door het Parlement te worden 
gehoord. Zijn spreektijd bedraagt ten 
hoogste vijf minuten.

3. Over de aangevraagde 
tuchtmaatregel wordt zonder beraadslaging 
elektronisch gestemd. Verzoeken 
overeenkomstig artikel 149, lid 3, alsmede 
overeenkomstig artikel 160, lid 1 zijn niet 
ontvankelijk.

schrappen

Or. pt
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 33
Artikel 147, lid 1 en lid 2

Bestaande tekst Amendement

Uitsluiting van leden

1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement kan de 
Voorzitter na een plechtige waarschuwing 
onmiddellijk of uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode aan het Parlement 
voorstellen zijn afkeuring over het gedrag 
van het lid uit te spreken, hetgeen van
rechtswege meebrengt dat het lid de 
vergaderzaal onmiddellijk moet verlaten en 
daarin gedurende een termijn van twee tot 
vijf dagen niet mag terugkeren.

Sancties
1. Indien de maatregelen als bedoeld in 
artikel 146 niet relevant zijn of 
onvoldoende blijken, of in geval van 
ernstige overtreding, bepaalt de Voorzitter, 
na het betrokken lid te hebben gehoord, bij 
een met redenen omkleed besluit welke 
sancties moeten worden toegepast, en 
brengt hij deze ter kennis van de 
betrokkene en de voorzitters van de 
organen waartoe hij behoort, alvorens de 
sancties ter kennis van de plenaire 
vergadering te brengen.

2. Het Parlement neemt het besluit tot 
deze tuchtmaatregel op het door de 
Voorzitter vastgestelde tijdstip tijdens de 
vergadering waarop de hieraan ten 
grondslag liggende feiten zich hebben 
voorgedaan of, ingeval van ordeverstoring 
buiten de vergaderzaal, op het tijdstip 
waarop de Voorzitter hiervan in kennis 
werd gesteld of in elk geval uiterlijk tijdens 
de volgende vergaderperiode. Het 
betrokken lid heeft het recht om vóór de 
stemming door het Parlement te worden 
gehoord. Zijn spreektijd bedraagt ten 
hoogste vijf minuten.

2. Deze sancties kunnen bestaan uit een of 
meer van de volgende maatregelen:
a) berisping;
b) verlies van het recht op de 
verblijfsvergoeding en/of de vergoeding 
voor algemene uitgaven voor een periode 
van ten hoogste drie maanden;
c) onverminderd de uitoefening van het 
stemrecht in de plenaire vergadering, en in 
dit geval onder voorbehoud van strikte 
naleving van de gedragsregels, tijdelijke 
schorsing gedurende een periode van twee 
tot twintig opeenvolgende vergaderdagen 
van het Parlement of een van zijn organen; 
deze schorsing geldt voor alle of een 
gedeelte van de werkzaamheden van het 
Parlement;
d) voorlegging aan de Conferentie van 
voorzitters overeenkomstig artikel 18 van 
een voorstel dat kan leiden tot schorsing of 
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intrekking van een of meer 
verkiezingsmandaten binnen het 
Parlement;

Or. en

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 34
Artikel 147, titel en lid 1

Bestaande tekst Amendement

Uitsluiting van leden

1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of belemmering van het 
functioneren van het Parlement kan de 
Voorzitter na een plechtige waarschuwing 
onmiddellijk of uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode aan het Parlement 
voorstellen zijn afkeuring over het gedrag 
van het lid uit te spreken, hetgeen van 
rechtswege meebrengt dat het lid de 
vergaderzaal onmiddellijk moet verlaten en 
daarin gedurende een termijn van twee tot 
vijf dagen niet mag terugkeren.

Sancties

1. In zeer ernstige gevallen van 
ordeverstoring of voortgezette belemmering 
van het functioneren van het Parlement kan 
de Voorzitter aan het Parlement voorstellen 
sancties op te leggen overeenkomstig lid 2. 
Politieke vraagstukken vallen buiten de 
toepassing van dit artikel.

Or. de

Motivering

In zeer ernstige gevallen kan de Voorzitter van het Parlement voorstellen sancties op te 
leggen. Hierbij moet benadrukt worden dat politieke aspecten hierbij geen rol mogen spelen.
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Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 35
Artikel 147, lid 1

Amendement 13, lid 1 van de rapporteur Amendement

1. Indien de maatregelen als bedoeld in 
artikel 146 niet relevant zijn of 
onvoldoende blijken, of in geval van 
ernstige overtreding, bepaalt de Voorzitter, 
na het betrokken lid te hebben gehoord, op 
basis van de door het Bureau
overeenkomstig artikel 9, lid 5 vastgestelde 
richtsnoeren bij een met redenen omkleed 
besluit welke sancties moeten worden 
toegepast, en brengt deze ter kennis van de 
betrokkene en de voorzitters van de organen 
waartoe deze behoort, alvorens deze ter 
kennis van de plenaire vergadering te 
brengen.

1. In geval van ernstige overtreding van de 
gedragsregels voor de leden of wangedrag 
als bedoeld in artikel 146 bepaalt de 
Voorzitter, na het betrokken lid te hebben 
gehoord, op basis van de door het Bureau 
overeenkomstig artikel 9, lid 5 vastgestelde 
richtsnoeren bij een met redenen omkleed 
besluit welke sancties moeten worden 
toegepast, en brengt deze ter kennis van de 
betrokkene en de voorzitters van de organen 
waartoe deze behoort, alvorens deze ter 
kennis van de plenaire vergadering te 
brengen.

Or. en

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 36
Artikel 147, lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Deze sancties kunnen bestaan uit een 
of meer van de volgende maatregelen:
a) formele berisping door de Voorzitter;
b) verlies van het recht op de 
verblijfsvergoeding en/of verlaging van de 
vergoeding voor algemene uitgaven met de 
helft voor uiterlijk drie maanden;
c) schorsing gedurende een periode van 
twee tot twintig opeenvolgende 
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vergaderdagen van het Parlement of een 
van zijn organen.

Or. de

Motivering

Inlassing van dit nieuwe lid tussen lid 1 en lid 2 in beperkt de sancties enigszins.

Amendement ingediend door Francesco Enrico Speroni

Amendement 37
Artikel 147, lid 2, letter e) bis (nieuw)

Amendement 13, lid 2 van de rapporteur Amendement

e) bis. internering voor een periode van ten 
hoogste drie maanden op de basis in 
Guantanamo, een en ander in overleg met 
de bevoegde autoriteiten van de VS;

Or. it

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 38
Artikel 147, lid 2, letter e) bis (nieuw)

Amendement 13, lid 2 van de rapporteur Amendement

e) bis. het betroffen lid kan een niet-
opschortend beroep instellen bij het 
Bureau, dat de opgelegde sancties kan 
annuleren, bevestigen of beperken.

Or. en

Motivering

De beroepsprocedure moet simpel zijn en slechts bij één orgaan aanhangig gemaakt worden 
(het Bureau) in plaats van bij twee (Quaestoren en Bureau).
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Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 39
Artikel 147, lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Het Parlement neemt het besluit tot deze 
tuchtmaatregel op het door de Voorzitter 
vastgestelde tijdstip tijdens de vergadering 
waarop de hieraan ten grondslag liggende 
feiten zich hebben voorgedaan of, ingeval 
van ordeverstoring buiten de vergaderzaal, 
op het tijdstip waarop de Voorzitter hiervan 
in kennis werd gesteld of in elk geval
uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode. Het betrokken lid heeft het 
recht om vóór de stemming door het 
Parlement te worden gehoord. Zijn 
spreektijd bedraagt ten hoogste vijf minuten.

2. Het Parlement neemt het besluit tot deze 
sancties op voorstel van de Voorzitter
uiterlijk tijdens de volgende 
vergaderperiode. Het betrokken lid heeft het 
recht om vóór de stemming door het 
Parlement te worden gehoord. Zijn 
spreektijd bedraagt ten hoogste vijf minuten.

Or. de

Motivering

Het Parlement besluit op voorstel van de Voorzitter over de op te leggen sancties.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 40
Artikel 147, lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Over de aangevraagde tuchtmaatregel
wordt zonder beraadslaging elektronisch 
gestemd. Verzoeken overeenkomstig artikel 
149, lid 3, alsmede overeenkomstig artikel 
160, lid 1 zijn niet ontvankelijk.

3. Over de voorgestelde sancties wordt 
zonder beraadslaging elektronisch gestemd. 
Verzoeken overeenkomstig artikel 149, lid 
3, alsmede overeenkomstig artikel 160, lid 1 
zijn niet ontvankelijk.

Or. de
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Motivering

Aanpassing van de terminologie aan de voorgaande alinea's.

Amendement ingediend door Joachim Wuermeling

Amendement 41
Artikel 147, lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Het betroffen lid kan tot de volgende 
vergaderperiode schriftelijk en met redenen 
omkleed verzet aantekenen tegen sancties 
die zijn opgelegd krachtens artikel 147, lid 
2. Het Parlement besluit tijdens deze 
vergaderperiode zonder beraadslaging. Het 
aangetekende verzet heeft geen 
opschortende werking.

Or. de

Motivering

Dit amendement wordt alleen ingediend voor het geval dat een amendement wordt 
aangenomen waarin de Voorzitter het alleenrecht krijgt om sancties op te leggen en het 
Parlement geen bevoegdheden op dit gebied heeft.
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 42
Artikel 148

Bestaande tekst Amendement

Ordeverstoring

Wanneer de orde in het Parlement zodanig 
verstoord wordt dat de voortzetting van de 
beraadslaging in gevaar wordt gebracht, 
schorst de Voorzitter de vergadering voor 
bepaalde tijd om de orde te herstellen of 
sluit hij haar.  Kan hij zich geen gehoor 
meer verschaffen, dan verlaat hij de 
voorzitterszetel;  de vergadering wordt 
daardoor geschorst.  De Voorzitter roept op 
tot hervatting van de vergadering.

schrappen

Or. pt
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 43
Artikel 148

Bestaande tekst Amendement

Ordeverstoring

Wanneer de orde in het Parlement zodanig 
verstoord wordt dat de voortzetting van de 
beraadslaging in gevaar wordt gebracht, 
schorst de Voorzitter de vergadering voor 
bepaalde tijd om de orde te herstellen of 
sluit hij haar.  Kan hij zich geen gehoor 
meer verschaffen, dan verlaat hij de 
voorzitterszetel;  de vergadering wordt 
daardoor geschorst.  De Voorzitter roept op 
tot hervatting van de vergadering.

Interne beroepsmogelijkheden
1. Het lid aan wie een of meer van de in 
artikel 147, lid 2, letters a) tot en met d) 
bedoelde sancties zijn opgelegd, kan binnen 
twee weken na kennisgeving van de 
opgelegde sancties tegen het besluit een 
niet-opschortend beroep instellen bij een 
door het Parlement benoemd comité ad 
hoc.

2. Het comité ad hoc behandelt het beroep, 
neemt kennis van de redenen die de 
Voorzitter tot zijn besluit hebben gebracht 
en hoort het betrokken lid.
3. Op voorstel van het comité ad hoc en 
uiterlijk vier weken na de datum van 
instelling van het beroep kan de plenaire 
vergadering de opgelegde sanctie(s) 
annuleren, bevestigen of beperken.

Or. en

Motivering

Wij stellen voor dat beroep ingesteld kan worden bij een comité ad hoc dat wordt benoemd 
door het Parlement (niet noodzakelijkerwijs door de plenaire vergadering). Bij ontstentenis 
van een besluit zijn wij, anders dan de rapporteur in zijn voorgestelde amendement, van 
mening dat dit ten gunste van het lid moet uitvallen en dat het beroep toegewezen wordt.
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 44
Artikel 186

Bestaande tekst Amendement

Het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13, 16, 
17, 140, 141, 143, lid 1, 146, 148, 150 t/m 
153, 155, 157, lid 1, 158, 159, 161, 162, 164 
t/m 167, 170 en 171 is mutatis mutandis van 
toepassing op de commissievergaderingen.

Het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13, 16, 
17, 140, 141, 143, lid 1, 146, 147, 148, 150 
t/m 153, 155, 157, lid 1, 158, 159, 161, 162, 
164 t/m 167, 170 en 171 is mutatis mutandis 
van toepassing op de 
commissievergaderingen.

Or. de

Motivering

De bepalingen inzake sancties in artikel 147 moeten ook gelden voor 
commissievergaderingen.

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 45
Bijlage I, titel

Bestaande tekst Amendement

Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, lid 1 
- Transparantie inzake de financiële 
belangen van de leden

Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, lid 1

Deel A. Algemeen
1. De leden doen geen afbreuk aan de 
waardigheid van het Parlement en brengen 
het goede verloop van zijn werkzaamheden 
niet in gevaar.
2. De leden verspreiden geen informatie die 
in het kader van een 
vertrouwelijkheidsprocedure is verkregen.
Deel B: Transparantie inzake de financiële 
belangen van de leden
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Or. en

(Bestaande tekst artikelen 1 t/m 4 ongewijzigd)

Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 46
Ontwerpbesluit, streepje 2

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 47
Ontwerpbesluit, paragraaf 2

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 48
Ontwerpbesluit, paragraaf 3

schrappen

Or. en


