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Poslovnik Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 15
Splošni predlog spremembe o črtanju predlogov sprememb poročevalca v osnutku poročila

Predlogi sprememb 3, 4, 5, 6, in 12 se v osnutku poročila črtajo.

Or. en

Begründung

Mit diesem allgemeinen Predlog spremembe wird der Standpunkt unterstrichen, wonach in 
der Geschäftsordnung selbst bereits klar geregelt ist, wie sich die Mitglieder zu verhalten 
haben und welche Sanktionen gelten sollten. Sollte jedoch ein eigener Verhaltenskodex für 
notwendig erachtet werden, muss er vom Parlament im Rahmen eines über den zuständigen 
Ausschuss laufenden normalen Verfahrens gebilligt werden. Der vom Präsidium vorgelegte 
Vorschlag für einen Verhaltenskodex für die Mitglieder sollte daher gestrichen werden.

Izvirno besedilo Predlogi sprememb
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe16
Člen 9 odstavek -1 (novo)

-1. Pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poslanci ravnajo v skladu z načelom 
korektnosti in po lastni presoji, kar je 
neločljivo povezano z dostojanstvom 
Parlamenta.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 17
Člen 9, odstavek 1 pododstavek 1

Izvirno besedilo Predlog sprememb

1. Parlament lahko določi pravila ravnanja 
za poslance. Pravila se sprejmejo v skladu s 
členom 202(2) in so priložena temu 
poslovniku.

1. Parlament lahko določi pravila ravnanja 
za poslance. Pravila se sprejmejo v skladu s 
členom 202(2).

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 18
Člen 9 a (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 9 a
Disciplinski ukrepi

1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.
2. Če se kršitev ponovi, predsednik ponovno 
opomni poslanca na red, kar pa se zabeleži 
v zapisnik.
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Or. pt

(Dieser Änderungsvorschlag ist mit dem Wortlaut der Absätze 1 und 2 des derzeitigen 
Artikels 146 der Geschäftsordnung identisch, während Absatz 3 des gleichen Artikels 

gestrichen wurde.)

predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 19
Člen 9 b (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 9 b
Izključitev poslanca  in finančne sankcije

1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
dela Parlamenta lahko predsednik takoj ali 
kasneje, vsekakor pa najkasneje do 
naslednjega zasedanja, predlaga takojšnjo 
izključitev poslanca iz sejne dvorane. Po 
potrebi lahko predsednik predlaga tudi 
odvzem pravice do izplačila dnevnic in/ali 
splošnega nadomestila stroškov za obdobje 
največ treh mesecev.
Poslanec ima pred glasovanjem pravico
govoriti pred predsednikom. 
2. Na predlagan ukrep se lahko vloži 
pritožba pri Parlamentu, ki o pritožbi 
odloča na naslednjem zasedanju. 
Glasovanje poteka elektronsko in brez 
razprave.
3. Zahteve, vložene v skladu s členom 
149(3) ali 160(1), niso dopustne

Or. pt

(Dieser Änderungsvorschlag entspricht teilweise dem Wortlaut des derzeitigen Artikels 147 
der Geschäftsordnung.)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 20
Člen 9 c (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 9 c

Nemir v sejni dvorani

Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Or. pt

(Dieser Änderungsvorschlag ist mit dem Wortlaut des derzeitigen Artikels 148 der 
Geschäftsordnung identisch.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

1a. Ravnanje poslancev temelji na 
medsebojnem spoštovanju in evropskih 
vrednotah, ohranja dostojanstvo 
Parlamenta in ne sme ovirati nemotenega 
poteka parlamentarnega dela. 

Or. de

Begründung

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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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 22
Artikel 22, odstavek 3 razlaga

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Pojem "vodenje sej" vključuje ravnanje 
poslancev v sejni dvorani.

Or. en

Begründung

Die Geschäftsordnung überträgt bereits dem Präsidium die Aufgabe, die Durchführung der 
Tagungen zu regeln. Es muss daher lediglich klar gestellt werden, dass hierunter auch das 
Verhalten der Mitglieder fällt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 23
Artikel 96, odstavek 3

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najkasneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, 
ki niso javne. Kadar seja poteka brez 
navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe 
(ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kljub temu omogoči 
dostop javnosti do dokumentov in 
zapisnika seje. 

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najkasneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, 
ki niso javne. Kadar seja poteka brez 
navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe 
(ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kljub temu omogoči 
dostop javnosti do dokumentov in 
zapisnika seje. V primeru kršitve 
predpisov o zaupnosti se uporabi člen 
147.

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 24
Člen 146

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 146
Disciplinski ukrepi

črtano

1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.
2. Če se kršitev ponovi, predsednik ponovno 
opomni poslanca na red, kar pa se zabeleži 
v zapisnik.

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko 
predsednik da odstraniti kršitelja za 
preostanek seje iz sejne dvorane. Generalni 
sekretar skrbi, da se tak disciplinski ukrep 
izvede nemudoma s pomočjo pristojnega 
osebja in, če je potrebno, varnostne službe 
Parlamenta.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 25
Člen 146, naslov in odstavek 1

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Disciplinski ukrepi Takojšnji ukrepi
1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.

1. Predsednik opomni na red vsakega 
poslanca, ki krši pravila iz člena 9(1).

Or. en
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Begründung

Mit diesem allgemeinen Predlog spremembe wird der Standpunkt unterstrichen, wonach in 
der Geschäftsordnung selbst bereits klar geregelt ist, wie sich die Mitglieder zu verhalten 
haben und welche Sanktionen gelten sollten. Sollte jedoch ein eigener Verhaltenskodex für 
notwendig erachtet werden, muss er vom Parlament im Rahmen eines über den zuständigen 
Ausschuss laufenden normalen Verfahrens gebilligt werden. Der vom Präsidium vorgelegte 
Vorschlag für einen Verhaltenskodex für die Mitglieder sollte daher gestrichen werden.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 26
Artikel 146, odstavek 1

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.

1. Predsednik je zadolžen za potek sej v 
skladu s predpisi in. opomni vsakega 
poslanca, ki moti sejo, na red..

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 27
Člen146, odstavek 3

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko predsednik 
da odstraniti kršitelja za preostanek seje iz 
sejne dvorane. Generalni sekretar skrbi, da 
se tak disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko predsednik 
poslancu odvzame besedo ali da odstraniti 
kršitelja za preostanek seje iz sejne dvorane. 
Generalni sekretar skrbi, da se tak 
disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

Or. de
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Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 28
Člen 146 odstavek 3

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko predsednik 
da odstraniti kršitelja za preostanek seje iz 
sejne dvorane. Generalni sekretar skrbi, da 
se tak disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

3. Ob nadaljnjem motenju seje ali ob 
nadaljnji kršitvi reda lahko predsednik da 
odstraniti kršitelja za preostanek seje iz sejne 
dvorane. Generalni sekretar skrbi, da se tak 
disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

Or. de

Begründung

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 29
Člen 146 odstavek 3 a (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3a. Pri posebej hudi kršitvi reda lahko 
predsednik brez vnaprejšnjega poziva k 
redu odstrani kršitelja za preostanek seje iz 
sejne dvorane.
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Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 30
Člen 146, odstavek 3 b (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3b. V skladu s pooblastili, ki so navedena v 
odstavku 1 do 3a, so predpisi v pristojnosti 
osebe, ki predseduje na sejah odborov ali 
delegacij.

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 31
Člen 146 odstavek 3 c (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3c. Druge osebe, ki se nahajajo v 
Parlamentu, so podrejene predsedniku in 
njegovim namestnikom, ki so pristojni za 
zagotavljanje reda.

Or. de

Begründung

Andere Personen unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 32
Člen 147

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 147º
Izključitev poslancev

črtano

1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po 
izdaji uradnega obvestila ali najkasneje do 
naslednjega delnega zasedanja predlaga, 
da Parlament izreče grajo, ki vključuje 
takojšnjo odstranitev iz sejne dvorane in 
izključitev za dva do pet dni.
2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je do 
dogodkov prišlo, bodisi, v primeru motenja 
zunaj sejne dvorane, ko je predsednik o tem 
obveščen, vendar najkasneje na naslednjem 
delnem zasedanju. Zadevni poslanec ima 
pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.
3. O predlaganem disciplinskem ukrepu se 
glasuje elektronsko brez razprave. Zahteve, 
vložene v skladu s členom 149(3) ali 160(1), 
niso dopustne.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 33
Člen 147, točki 1 in 2

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Izključitev poslancev Sankcije
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1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po 
izdaji uradnega obvestila ali najkasneje do 
naslednjega delnega zasedanja predlaga, 
da Parlament izreče grajo, ki vključuje 
takojšnjo odstranitev iz sejne dvorane in 
izključitev za dva do pet dni.

1. Če se ukrepi iz člena 146 izkažejo za 
neprimerne ali za nezadostne oziroma če 
pride do resne kršitve, predsednik potem, ko 
prisluhne poslancu, na podlagi smernic 
predsedstva v skladu s členom 9(5) sprejme 
utemeljen sklep o ustreznih sankcijah ter o 
njih obvesti zadevnega poslanca in 
predsednike teles, katerih član je, nakar 
sklep naznani na plenarnem zasedanju.

2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je do 
dogodkov prišlo, bodisi, v primeru motenja 
zunaj sejne dvorane, ko je predsednik o tem 
obveščen, vendar najkasneje na naslednjem 
delnem zasedanju. Zadevni poslanec ima 
pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

2. Sankcije lahko obsegajo enega ali več od 
naslednjih ukrepov:
a) graja;
b) izguba pravice do izplačila dnevnic in/ali 
splošnega nadomestila stroškov za obdobje, 
ki ne presega treh mesecev;
c) začasna izključitev iz sej Parlamenta ali 
katerega koli od njegovih teles ali 
sodelovanja pri celoti ali delu dejavnosti 
Parlamenta, brez poseganja v pravico do 
glasovanja na plenarnem zasedanju in ob 
strogem upoštevanju pravil ravnanja, za 
obdobje, ki lahko traja od 2 do 20 
zaporednih dni;
d) posredovanje predloga za začasno 
izključitev ali odvzem enega ali več volilnih 
mandatov v Parlamentu konferenci 
predsednikov v skladu s členom 18; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 34
Člen 147 naslov in odstavek 1

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Izključitev poslancev Sankcije
1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po izdaji 
uradnega obvestila ali najkasneje do 
naslednjega delnega zasedanja predlaga, 
da Parlament izreče grajo, ki vključuje 

1. V primeru hudih kršitev reda ali 
nadaljnjega motenja dejavnosti Parlamenta 
lahko predsednik Parlamentu predlaga 
razglasitev ukrepov v skladu z odstavkom 2.
Pri uporabi tega člena se politične vsebine 
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takojšnjo odstranitev iz sejne dvorane in 
izključitev za dva do pet dni.

ne upoštevajo. 

Or. de

Begründung

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 35
Člen 147, točka 1

Predlog spremembe 13 poročevalca 
odstavek 1

Predlogi sprememb poročevalca

1. Če se predvideni ukrepi iz člena 146 
izkažejo za neprimerne ali nezadostne ali če 
pride do resne kršitve po posvetovanju z 
zadevnim poslancem v skladu s členom 146 
sprejme predsednik sklep z utemeljitvijo o 
ustreznih sankcijah, ki jih je v skladu s 
členom 9(5) predlagalo predsedstvo. Preden 
predsednik sankcije razglasi na zasedanju, 
jih sporoči zadevnemu poslancu in 
predsednikov teles, katerih član je zadevni 
poslanec.

1. Pri hudi kršitvi kodeksa ravnanja za 
poslance ali pri ugotovljenem neprimernem 
vedenju po posvetovanju z zadevnim 
poslancem v skladu s členom 146 sprejme 
predsednik sklep z utemeljitvijo o ustreznih 
sankcijah, ki jih je v skladu s členom 9(5) 
predlagalo predsedstvo. Preden predsednik 
sankcije razglasi na zasedanju, jih sporoči 
zadevnemu poslancu in predsednikov teles, 
katerih član je zadevni poslanec.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 36
Člen 147, odstavek 1 a (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

1a. Sankcije lahko predstavljajo enega ali 
več od naslednjih ukrepov:
a) uradno izrečena graja s strani 
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predsednika,
b)izguba pravice do izplačila dnevnic in/ali 
znižanje splošnega nadomestila stroškov za 
polovico za obdobje do treh mesecev.
c) izključitev iz sej Parlamenta ali 
kateregakoli izmed njegovih odborov za 
obdobje od dveh do dvajset zaporednih dni.

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francesco Enrico Speroni

Predlog spremembe 37
Člen 147 odstavek 2(ea) (novo)

Predlog spremembe 13 poročevalca 
odstavek 2

Predlog spremembe

ea) s predhodnim dovoljenjem pristojnih 
upravnih organov Združenih držav 
internacija v vojaško oporišče Guantanamo 
za obdobje največ treh mesecev.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 38
Člen 147 odstavek 2(ea) (novo)

Predlog spremembe 13 poročevalca 
odstavek 2

Predlogi spremembe poročevalca

ea) Brez odložilnega učinka lahko zadevni 
poslanec vloži interno pritožbo pri 
predsedstvu, ki uvedene ukrepe lahko 
prekliče, potrdi ali zmanjša. 
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Or. en

Begründung

Es sollte ein einfaches Beschwerdeverfahren vorgesehen werden, an dem nur eine 
(Präsidium) und nicht zwei Instanzen (Quästoren und Präsidium) beteiligt sind.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 39
Člen 147, odstavek 2

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je do 
dogodkov prišlo, bodisi, v primeru motenja 
zunaj sejne dvorane, ko je predsednik o tem 
obveščen, vendar najkasneje na naslednjem 
delnem zasedanju. Zadevni poslanec ima 
pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

2. Parlament odloča o sankcijah na podlagi 
predloga predsednika najkasneje na
naslednjem zasedanju. Zadevni poslanec 
ima pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 40
Člen 147, odstavek 3

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3. O predlaganem disciplinskem ukrepu se 
glasuje elektronsko brez razprave. Zahteve, 
vložene v skladu s členom 149(3) ali 160(1), 
niso dopustne.

3. O predlaganih sankcijah se glasuje 
elektronsko brez razprave. Zahteve, vložene 
v skladu s členom 149(3) ali 160(1), niso 
dopustne.
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Or. de

Begründung

Die Terminologie muss den vorangehenden Absätzen angepasst werden.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 41
Člen 147 odstavek 3 a (novo)

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

3a. Do naslednjega plenarnega zasedanja 
lahko zadevni poslanec proti v skladu s 
členom 147(2) sprejetimi sankcijami vloži 
pisno utemeljeno pritožbo. Parlament o tem 
odloča brez razprave. Pritožba nima 
odložilnega učinka.

Or. de

Begründung

Dieser Predlog spremembe wird nur für den Fall gestellt, dass ein Predlog spremembe 
angenommen wird, der dem Präsidenten die alleinige Befugnis verleiht, Sanktionen zu 
verhängen, und diese Befugnis  nicht beim Parlament verbleibt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 42
Člen 148

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Člen 148º
Nemir v sejni dvorani

črtano

Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
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skliče predsednik.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 43
Člen 148

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Nemir v sejni dvorani Notranji postopki pritožbe
Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

1. Poslanec, proti kateremu je bila izrečena 
ena ali več sankcij iz točk (a) do (d) člena 
147(2), lahko pri kolegiju kvestorjev v roku 
dveh tednov po prejetju obvestila proti 
sklepu sproži notranji postopek pritožbe.

2. Postopek pritožbe vodi kolegij kvestorjev 
ob seznanitvi z razlogi, na podlagi katerih 
je predsednik sklep sprejel, in zaslišanju 
zadevnega poslanca.
3. Na predlog kolegija kvestorjev lahko 
predsedstvo najkasneje v štirih tednih po 
vložitvi pritožbe razveljavi, potrdi ali 
zmanjša sprejete sankcije. Če v 
postavljenem roku sklep ni sprejet, se 
pritožba šteje za zavrnjeno.

Or. en

Begründung

Es wird vorgeschlagen, dass die Beschwerde bei einem vom Parlament (nicht zwangsläufig 
vom Plenum) eingesetzten Ad-hoc-Ausschuss eingereicht werden sollte. Ergeht kein 
Beschluss, sollte die Beschwerde im Gegensatz zum ursprünglichen Änderungsvorschlag des 
Berichterstatters als angenommen gelten.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 44
Člen 186
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Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Die Artikel 11 bis 13, 16, 17, 140 und 141, 
Artikel 143 Absatz 1, die Artikel 146, 148, 
150 bis 153, 155, Artikel 157 Absatz 1 
sowie die Artikel 158, 159, 161, 162, 164 bis 
167, 170 und 171 gelten entsprechend für 
die Ausschusssitzungen.

Za seje odbora se smiselno uporabljajo členi 
11 do 13, 16, 17, 140 in 141, člen 143(1), 
členi 146, 147, 148, 150 do 153, 155, člen 
157(1) kot tudi členi 158, 159, 161, 162, 164 
do 167, 170 in 171.

Or. de

Begründung

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 45
Priloga I, točka 1

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Določbe o izvajanju člena 9(1) – preglednost 
in finančni interesi poslancev

Določbe o izvajanju člena 9(1)

Del A: Splošne določbe
1. Poslanci morajo ohraniti dostojanstvo 
Parlamenta in ne smejo ovirati nemotenega 
poteka njegovih dejavnosti. 
2. Poslanci ne smejo posredovati 
nikakršnih informacij, ki so jih pridobili v 
okviru zaupne obravnave. 
Del B: Preglednost in finančni interesi 
poslancev

Or. en

(Derzeitiger Wortlaut von Artikel 1 bis 4 unverändert)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 46
Predlog za sklep, druga alinea

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 47
Predlog za sklep, točka 2

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 48
Predlog za sklep, točka 3

črtano

Or. en


