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Projekt sprawozdania (PE 357.945v01-00)
Gérard Onesta
w sprawie wprowadzenia do Regulaminu Parlamentu Europejskiego zmian dotyczących 
kodeksu postępowania stosowanego w odniesieniu do posłów PE
(2005/2075(REG))

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 15
Ogólna poprawka skreślająca poprawki sprawozdawcy w projekcie sprawozdania

Poprawki 3, 4, 5, 6 i 12 zostały skreślone w projekcie sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 16
Artykuł 9 ustęp - 1 (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

-1. Posłowie w sprawowaniu swych 
obowiązków kierują się zasadą poprawności 
i dobrej woli - zasadami nieodłącznie 
związanymi z powagą instytucji 
parlamentarnej.

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 17
Artykuł 9 ustęp 1 wiersz 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Parlament może ustanowić dla posłów 
kodeks postępowania. Jest on uchwalany 
zgodnie z art. 202 ust. 2 i załączany do 
niniejszego Regulaminu.

1. Parlament może ustanowić dla posłów 
kodeks postępowania. Jest on uchwalany 
zgodnie z art. 202 ust. 2 (skreślenie).

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 18
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 9a
Przywołanie do porządku

1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie.
2. W przypadku ponownego zakłócenia 
porządku przez posła Przewodniczący 
ponownie przywołuje go do porządku, z 
odnotowaniem tego faktu w protokole.
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Or. pt

(Niniejsza poprawka jest identyczna z treścią ust. 1 i 2 obowiązującego artykułu 146 
Regulaminu, natomiast ust. 3 tego samego artykułu skreślono)

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 19
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 9b
Wykluczenie i sankcje finansowe

1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może 
natychmiast lub w terminie późniejszym, 
jednak najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej, podjąć decyzję o niezwłocznym 
wykluczeniu posła z sali obrad oraz 
dodatkowo w razie potrzeby o utracie prawa 
do diety z tytułu pobytu i/lub do zwrotu 
kosztów ogólnych na okres nie 
przekraczający trzech miesięcy.
Przed podjęciem decyzji Przewodniczący 
ma obowiązek wysłuchania posła.
2. Poseł może złożyć do Parlamentu 
odwołanie od decyzji, nad którym 
Parlament będzie głosował podczas 
następnego posiedzenia. Głosowanie jest 
tajne i bez debaty.
3. Wnioski oparte na art. 149 ust. 3 lub na 
art. 160 ust. 1 nie są dopuszczalne.

Or. pt

(Niniejsza poprawka odpowiada w części treści obowiązującego art. 147 Regulaminu)
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 20
Artykuł 9 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 9c
Zakłócenie porządku w Parlamencie

Jeśli w Zgromadzeniu zakłócony zostaje 
porządek w sposób utrudniający 
kontynuację obrad, Przewodniczący w celu 
przywrócenia porządku zawiesza 
posiedzenie na określony czas lub zamyka 
posiedzenie. Jeżeli nie może on dojść do 
głosu, opuszcza fotel Przewodniczącego, co 
oznacza zawieszenie posiedzenia. 
Posiedzenie jest wznawiane po ponownym 
zwołaniu przez Przewodniczącego.

Or. pt

(Niniejsza poprawka jest identyczna z treścią obowiązującego art. 148 Regulaminu)

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Zachowanie posłów odznacza się 
wzajemnym szacunkiem, opiera się na 
wartościach europejskich, cechuje się 
poszanowaniem powagi Parlamentu i nie 
może powodować zakłóceń w sprawnym 
przebiegu prac parlamentarnych.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 22
Artykuł 22 ustęp 3 interpretacja

Tekst obowiązujący Poprawka

Pojęcie „Przebieg posiedzeń” obejmuje 
również zachowanie posłów na sali obrad.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 23
Artykuł 96 ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są z 
reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział porządku dziennego 
posiedzenia na punkty omawiane publicznie 
i punkty omawiane z wyłączeniem jawności. 
Jeżeli posiedzenie odbywa się z 
wyłączeniem jawności, komisja może 
ujawnić dokumenty oraz protokół 
posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień 
art. 4 ust. 1-4 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są z 
reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział porządku dziennego 
posiedzenia na punkty omawiane publicznie 
i punkty omawiane z wyłączeniem jawności. 
Jeżeli posiedzenie odbywa się z 
wyłączeniem jawności, komisja może 
ujawnić dokumenty oraz protokół 
posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień 
art. 4 ust. 1-4 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W przypadku naruszenia przepisów o 
obowiązku zachowania tajemnicy stosuje 
się artykuł 147.
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Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 24
Artykuł 146

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 146
Przywołanie do porządku

skreślony

1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie
2. W przypadku ponownego zakłócenia 
porządku przez posła Przewodniczący 
ponownie przywołuje go do porządku, z 
odnotowaniem tego faktu w protokole.
3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa 
nad natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą 
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 25
Artykuł 146 tytuł i ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

Przywołanie do porządku Środki natychmiastowe
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1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie.

Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który nie przestrzega 
kodeksu ustalonego zgodnie z art. 9

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 26
Artykuł 146 ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie.

1. Przewodniczący jest zobowiązany do 
czuwania nad prawidłowym przebiegiem 
posiedzenia. Przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 27
Artykuł 146 ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa nad 

3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może odebrać 
posłowi głos lub zarządzić usunięcie posła z 
sali obrad do końca posiedzenia. Sekretarz 
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natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą 
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.

Generalny czuwa nad natychmiastowym 
zastosowaniem tego środka dyscyplinarnego 
z pomocą strażników oraz, w razie potrzeby, 
służb ochrony Parlamentu.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 28
Artykuł 146 ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa nad 
natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą 
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.

3. W przypadku dalszego zakłócania 
porządku lub naruszenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa nad 
natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą 
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.

Or. de

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 29
Artykuł 146 ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. W przypadku szczególnie rażących 
zakłóceń porządku Przewodniczący może 
natychmiast usunąć posła z sali obrad bez 
uprzedniego przywołania do porządku.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 30
Artykuł 146 ustęp 3 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3b. Uprawnienia, o których mowa w 
ustępach od 1 do 3a, przysługują 
odpowiednio osobie, która przewodniczy 
posiedzeniom komisji i delegacji.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 31
Artykuł 146 ustęp 3 c (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

3c. Inne osoby przebywające na terenie 
Parlamentu podlegają Przewodniczącemu i 
jego zastępcom.

Or. de

Uzasadnienie

Andere Personen unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 32
Artykuł 147

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 147
Wykluczenie posłów

skreślony

1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może 
po udzieleniu oficjalnego ostrzeżenia 
zaproponować, aby Parlament natychmiast 
lub najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej udzielił mu nagany, która 
pociąga za sobą natychmiastowe 
wykluczenie z obrad oraz zakaz wstępu na 
salę obrad przez okres od dwóch do pięciu 
dni.
2. Parlament głosuje nad zastosowaniem 
tego środka dyscyplinarnego w czasie 
ustalonym przez Przewodniczącego, albo 
podczas posiedzenia, na którym nastąpiły 
wydarzenia będące jego przyczyną, albo, w 
przypadku zakłócenia porządku poza salą 
obrad, z chwilą, gdy informacja o tym 
dotrze do Przewodniczącego, w każdym 
razie jednak najpóźniej w trakcie następnej 
sesji miesięcznej. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
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wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 
może przekroczyć pięciu minut.
3. Głosowanie nad proponowanym 
środkiem dyscyplinarnym odbywa się za 
pomocą systemu elektronicznego, bez 
debaty. Wnioski oparte na art. 149 ust. 3 
lub na art. 160 ust. 1 nie są dopuszczalne.

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 33
Artykuł 147 ustęp 1 i 2

Tekst obowiązujący Poprawka

Wykluczenie posłów Sankcje
1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może 
po udzieleniu oficjalnego ostrzeżenia 
zaproponować, aby Parlament natychmiast 
lub najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej udzielił mu nagany, która 
pociąga za sobą natychmiastowe 
wykluczenie z obrad oraz zakaz wstępu na 
salę obrad przez okres od dwóch do pięciu 
dni.

1. Jeżeli środki przewidziane w art. 146 nie 
są właściwe lub okazują się 
niewystarczające, lub też w przypadku 
poważnego naruszenia, Przewodniczący, po 
wysłuchaniu zainteresowanego posła, 
podejmuje uzasadnioną decyzję orzekając o 
odpowiednich sankcjach, na podstawie 
wytycznych ustalonych przez Prezydium 
zgodnie z art. 9 ust. 5, i powiadamia o nich 
zainteresowanego oraz przewodniczących 
organów, do których on należy, przed 
ogłoszeniem ich na posiedzeniu plenarnym.

2. Parlament głosuje nad zastosowaniem 
tego środka dyscyplinarnego w czasie 
ustalonym przez Przewodniczącego, albo 
podczas posiedzenia, na którym nastąpiły 
wydarzenia będące jego przyczyną, albo, w 
przypadku zakłócenia porządku poza salą 
obrad, z chwilą, gdy informacja o tym 
dotrze do Przewodniczącego, w każdym 
razie jednak najpóźniej w trakcie następnej 
sesji miesięcznej. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 

2. Sankcje te mogą polegać na 
zastosowaniu jednego lub kilku z 
następujących środków:
a) nagana;
b) utrata prawa do diety z tytułu pobytu 
i/lub do zwrotu kosztów ogólnych na okres 
nie przekraczający trzech miesięcy;
c) bez uszczerbku dla wykonywania prawa 
głosowania podczas posiedzeń plenarnych i 
z zastrzeżeniem w tym przypadku ścisłego 
przestrzegania kodeksu postępowania, 
czasowe zawieszenie, na okres od dwóch do 
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może przekroczyć pięciu minut. dwudziestu kolejnych dni obrad 
Parlamentu lub jednego z jego organów, 
udziału w całości lub części prac 
Parlamentu;
d) przedłożenie Konferencji 
Przewodniczących, zgodnie z art. 18, 
propozycji mogącej prowadzić do 
zawieszenia lub wycofania jednego lub 
wszystkich mandatów wyborczych 
pełnionych w Parlamencie;

Or. en

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 34
Artykuł 147 tytuł i ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

Wykluczenie posłów Sankcje
1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może po 
udzieleniu oficjalnego ostrzeżenia 
zaproponować, aby Parlament natychmiast 
lub najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej udzielił mu nagany, która 
pociąga za sobą natychmiastowe 
wykluczenie z obrad oraz zakaz wstępu na 
salę obrad przez okres od dwóch do pięciu 
dni.

1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób lub dalej zakłóca 
posiedzenie lub prace Parlamentu, 
Przewodniczący może zaproponować, aby 
Parlament nałożył sankcje zgodnie z ust. 2.
W zastosowaniu niniejszego artykułu nie są 
brane pod uwagę treści polityczne.

Or. de

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 35
Artykuł 147 ustęp 1

Poprawka 13 ustęp 1 sprawozdawcy Poprawka

1. Jeżeli środki przewidziane w art. 146 nie 
są właściwe lub okazują się 
niewystarczające, lub też w przypadku 
poważnego naruszenia, Przewodniczący, po 
wysłuchaniu zainteresowanego posła, 
podejmuje uzasadnioną decyzję orzekając o 
odpowiednich sankcjach, na podstawie 
wytycznych ustalonych przez Prezydium 
zgodnie z art. 9 ust. 5, i powiadamia o nich 
zainteresowanego oraz przewodniczących 
organów, do których on należy, przed 
ogłoszeniem ich na posiedzeniu plenarnym.

1. W przypadku poważnych naruszeń 
kodeksu postępowania lub w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwego zachowania 
zgodnie z art. 146 Przewodniczący, po 
wysłuchaniu zainteresowanego posła, 
podejmuje uzasadnioną decyzję orzekając o 
odpowiednich sankcjach, na podstawie 
wytycznych ustalonych przez Prezydium 
zgodnie z art. 9 ust. 5, i powiadamia o nich 
zainteresowanego oraz przewodniczących 
organów, do których on należy, przed 
ogłoszeniem ich na posiedzeniu plenarnym.

Or. en

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 36
Artykuł 147 ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Sankcje te mogą polegać na 
zastosowaniu jednego lub kilku z 
następujących środków:
a) nagana udzielona formalnie przez 
Przewodniczącego;
b) utrata prawa do diety z tytułu pobytu 
i/lub zmniejszenie o połowę podlegających 
zwrotowi kosztów ogólnych na okres nie 
przekraczający trzech miesięcy;
c) wykluczenie posła na okres od 2 do 20 
kolejnych dni, w których odbywają się 
posiedzenia Parlamentu lub jednego z jego 
organów.

Or. de



PE 362.799v01-00 14/19 AM\581205PL.doc

PL

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Francesco Enrico Speroni

Poprawka 37
Artykuł 147 ustęp 2 e a) (nowy)

Poprawka 13, ust.2 sprawozdawcy Poprawka

ea) za uprzednią zgodą właściwych władz 
Stanów Zjednoczonych internowanie w 
bazie wojskowej w Guantanamo na okres 
do trzech miesięcy

Or. it

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 38
Artykuł 147 ustęp 2  litera (e a) (nowa)

Poprawka 13, ust.2 sprawozdawcy Poprawka

ea) Poseł w takiej sytuacji może wnieść nie 
wywołujące skutku zawieszającego, 
wewnętrzne odwołanie do Prezydium, które 
z kolei może nałożone sankcje uchylić, 
utrzymać lub zmniejszyć ich zasięg.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 39
Artykuł 147 ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Parlament głosuje nad zastosowaniem 
tego środka dyscyplinarnego w czasie 
ustalonym przez Przewodniczącego, albo 
podczas posiedzenia, na którym nastąpiły 
wydarzenia będące jego przyczyną, albo, w 
przypadku zakłócenia porządku poza salą 
obrad, z chwilą, gdy informacja o tym 
dotrze do Przewodniczącego, w każdym 
razie jednak najpóźniej w trakcie następnej
sesji miesięcznej. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 
może przekroczyć pięciu minut.

2. Parlament głosuje nad nałożeniem 
sankcji na wniosek Przewodniczącego
najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 
może przekroczyć pięciu minut.

Or. de

Uzasadnienie

Das Parlament entscheidet auf Vorschlag des Präsidenten über die zu verhängenden
Sanktionen.

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 40
Artykuł 147 ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Głosowanie nad proponowanym 
środkiem dyscyplinarnym odbywa się za 
pomocą systemu elektronicznego, bez 
debaty. Wnioski oparte na art. 149 ust. 3 lub 
na art. 160 ust. 1 nie są dopuszczalne.

3. Głosowanie nad proponowanymi 
sankcjami odbywa się za pomocą systemu 
elektronicznego, bez debaty. Wnioski oparte 
na art. 149 ust. 3 lub na art. 160 ust. 1 nie są 
dopuszczalne.

Or. de



PE 362.799v01-00 16/19 AM\581205PL.doc

PL

Uzasadnienie

Die Terminologie muss den vorangehenden Absätzen angepasst werden.

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 41
Artykuł 147 ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Poseł może wnieść uzasadnione 
odwołanie na piśmie od sankcji
orzeczonych w stosunku do niego zgodnie z 
art. 147 ust. 2 w terminie do następnego 
posiedzenia plenarnego. Parlament głosuje 
w trakcie posiedzenia bez odbywania 
debaty. Odwołanie nie ma skutku 
zawieszającego.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 42
Artykuł 148

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 148
Zakłócenie porządku w Parlamencie

skreślony

Jeśli w Zgromadzeniu zakłócony zostaje 
porządek w sposób utrudniający 
kontynuację obrad, Przewodniczący w celu 
przywrócenia porządku zawiesza 
posiedzenie na określony czas lub zamyka 
posiedzenie. Jeżeli nie może on dojść do 



AM\581205PL.doc 17/19 PE 362.799v01-00

PL

głosu, opuszcza fotel Przewodniczącego, co 
oznacza zawieszenie posiedzenia. 
Posiedzenie jest wznawiane po ponownym 
zwołaniu przez Przewodniczącego.

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 43
Artykuł 148

Tekst obowiązujący Poprawka

Zakłócenie porządku w Parlamencie Wewnętrzne środki odwoławcze
Jeśli w Zgromadzeniu zakłócony zostaje 
porządek w sposób utrudniający 
kontynuację obrad, Przewodniczący w celu 
przywrócenia porządku zawiesza 
posiedzenie na określony czas lub zamyka 
posiedzenie. Jeżeli nie może on dojść do 
głosu, opuszcza fotel Przewodniczącego, co 
oznacza zawieszenie posiedzenia. 
Posiedzenie jest wznawiane po ponownym 
zwołaniu przez Przewodniczącego..

1. Poseł, w stosunku do którego orzeczono 
o jednej lub kilku sankcjach 
przewidzianych w art. 147 ust. 2 a-d, może 
wnieść do komisji powołanej ad hoc przez 
Parlament wewnętrzne odwołanie nie 
zawieszające tejże decyzji w terminie dwóch 
tygodni od otrzymania powiadomienia o 
wspomnianej decyzji..

2. Komisja ad hoc prowadzi postępowanie 
w sprawie wniesionego odwołania, 
zapoznając się z przyczynami, jakie skłoniły 
Przewodniczącego do podjęcia decyzji oraz
wysłuchując zainteresowanego posła.
3. Posiedzenie plenarne, na wniosek 
komisji ad hoc i w terminie najpóźniej 
czterech tygodni od dnia wniesienia 
odwołania, może uchylić, utrzymać lub 
zmniejszyć zasięg orzeczonej lub 
orzeczonych sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 44
Artykuł 186

Tekst obowiązujący Poprawka

Przepisy art. 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143 ust. 1, 146, 148, 150-153, 155, 157 ust. 
1, 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 i art. 
171 stosuje się odpowiednio do posiedzeń 
komisji.

Przepisy art. 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143 ust. 1, 146, 147, 148, 150-153, 155, 157 
ust. 1, 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 i 
art. 171 stosuje się odpowiednio do 
posiedzeń komisji.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 45
Załącznik 1 ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 1 -
Przejrzystość i korzyści finansowe posłów

Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 1

Część A: Postanowienia ogólne
1. Posłowie są zobowiązani do uszanowania 
powagi Parlamentu oraz do niezakłócania 
sprawnego przebiegu jego prac.
2. Posłów obowiązuje zakaz przekazywania 
dalej informacji uzyskanych przez nich w 
ramach procedur tajnych.
Część B: Przejrzystość i korzyści finansowe 
posłów

Or. en

(Tekst obowiązujący artykułów 1 do 4 bez zmian)
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 46
Projekt decyzji, punkt 2

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 47
Projekt decyzji, punkt 2

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 48
Projekt decyzji, punkt 3

skreślony

Or. en


