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Ändring av Europaparlamentets arbetsordning gällande ordningsreglerna för 
Europaparlamentets ledamöter
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Europaparlamentets arbetsordning

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 15
Allmänt ändringsförslag om ändringsförslag som föreslagits av föredraganden i förslaget till 

betänkande och som bör utgå

Ändringsförslag 3, 4, 5, 6 och 12 i förslaget till betänkande utgår.

Or. en

Motivering

Detta allmänna ändringsförslag ger uttryck för ståndpunkten att arbetsordningen i sig klart 
fastställer hur ledamöterna bör uppföra sig och vilka påföljder som gäller. Ifall det finns 
behov av en särskild uppförandekod måste denna antas av parlamentet genom ett normalt 
förfarande i behörigt utskott. Därför bör förslaget om en av presidiet fastställd 
uppförandekod för ledamöterna utgå.

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 16
Artikel 9, punkt -1 (ny)
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

-1. I utövningen av sitt ämbete skall 
ledamöterna iaktta de principer om 
redbarhet och beredvillighet som anstår en 
ledamot av Europaparlamentet.

Or. pt

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 17
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Parlamentet kan fastställa ordningsregler 
för sina ledamöter. Sådana regler skall antas 
i enlighet med artikel 202.2 och fogas som 
bilaga till arbetsordningen.

1. Parlamentet kan fastställa ordningsregler 
för sina ledamöter. Sådana regler skall antas 
i enlighet med artikel 202.2.

Or. pt

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 18
Artikel 9a (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artikel 9a
Ordning i kammaren

1. Varje ledamot som uppträder störande 
skall kallas till ordningen av talmannen.
2. Upprepas förseelsen skall talmannen 
återigen kalla ledamoten till ordningen, 
och saken skall föras till 
sammanträdesprotokollet.

Or. pt
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(I denna ändring återges innehållet i nuvarande artikel 146.1 och 2 i arbetsordningen
samtidigt som punkt 3 i samma artikel stryks.)

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 19
Artikel 9b (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artikel 9b
Avstängning och ekonomiska påföljder

1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, antingen 
genast eller senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, besluta att ledamoten 
omgående skall utvisas från plenisalen och
eventuellt att dennes dagtraktamente 
och/eller ersättning för allmänna kostnader 
skall dras in under högst tre månader.
Den berörda ledamoten skall ha rätt att bli 
hörd av talmannen före beslutet.
2. Parlamentet skall ta ställning i frågan 
vid nästföljande sammanträdesperiod. 
Omröstningen skall vara sluten och utan 
debatt.
3. Yrkanden i enlighet med artikel 149.3 
eller 160.1 är inte tillåtliga.

Or. pt

(Denna ändring återger delvis innehållet i nuvarande artikel 147 i arbetsordningen.)

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 20
Artikel 9c (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artikel 9c
Störande uppträdande
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Om ett störande uppträdande i kammaren 
hotar att förhindra överläggningarna i 
kammaren får talmannen, för att återställa 
ordningen, avbryta sammanträdet under en 
viss tid eller avsluta detsamma. Kan 
talmannen inte göra sig hörd skall 
talmannen lämna ordförandeplatsen, vilket 
avslutar sammanträdet. Talmannen är den 
som kallar till fortsatt sammanträde.

Or. pt

(Denna ändring återger i sin helhet innehållet i nuvarande artikel 148 i arbetsordningen.)

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 21
Artikel 9, punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1a. Ledamöternas uppträdande skall 
präglas av ömsesidig respekt baserad på 
europeiska värderingar och uppträda på 
sätt som anstår en ledamot av 
Europaparlamentet och inte störa
parlamentets arbete.

Or. de

Motivering

Denna nya punkt fastställer de principer som skall vara vägledande för ledamöternas 
uppförande. Framför allt måste parlamentets arbete kunna fungera utan störningar.

Ändringsförslag från Richard Corbett

Ändringsförslag 22
Artikel 22, punkt 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Presidiet skall avgöra frågor som rör 
sammanträdesordningen.

3. Begreppet sammanträdesordning
omfattar frågan om ledamöternas 
uppförande i plenisalen.
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Or. en

Motivering

Enligt arbetsordningen kan presidiet redan styra sammanträdesordningen. Det måste dock 
klargöras att detta omfattar frågan om ledamöternas uppförande.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 23
Artikel 96, punkt 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga och 
ärenden som skall behandlas inom stängda 
dörrar. Om ett sammanträde hålls inom 
stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga och
ärenden som skall behandlas inom stängda 
dörrar. Om ett sammanträde hålls inom 
stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001. Om 
tystnadsplikten inte respekteras skall 
artikel 147 tillämpas. 

Or. de

Motivering

Artikel 96.3 behandlar enbart vidarebefordran av handlingar för offentliggörande. Om 
tystnadsplikten inte respekteras föreskrivs påföljder i artikel 147.

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 24
Artikel 146

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
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Artikel 146 utgår
Ordning i kammaren

1. Varje ledamot som uppträder störande 
skall kallas till ordningen av talmannen.
2. Upprepas förseelsen skall talmannen 
återigen kalla ledamoten till ordningen, 
och saken skall föras till 
sammanträdesprotokollet.
3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att 
denna disciplinära åtgärd genast verkställs.

Or. pt

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 25
Artikel 146, rubriken och punkt 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ordning i kammaren Omedelbara åtgärder
1. Varje ledamot som uppträder störande
under parlamentets överläggningar skall 
kallas till ordningen av talmannen.

1. Varje ledamot som inte respekterar de 
regler som fastställs i enlighet med artikel 9
skall kallas till ordningen av talmannen.

Or. en

Motivering

Detta allmänna ändringsförslag ger uttryck för ståndpunkten att arbetsordningen i sig klart 
fastställer hur ledamöterna skall uppföra sig och vilka påföljder som gäller. Ifall det finns 
behov av en särskild uppförandekod måste denna antas av parlamentet genom ett normalt 
förfarande i behörigt utskott. Därför bör förslaget om en av presidiet fastställd 
uppförandekod för ledamöterna utgå.
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Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 26
Artikel 146, punkt 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Varje ledamot som uppträder störande 
skall kallas till ordningen av talmannen.

1. Talmannen är skyldig att se till att 
sammanträdena förlöper enligt 
ordningsreglerna. Varje ledamot som 
uppträder störande skall kallas till ordningen 
av talmannen.

Or. de

Motivering

Det är talmannens uppgift att se till att sammanträdena förlöper i enlighet med 
ordningsreglerna.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 27
Artikel 146, punkt 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att denna 
disciplinära åtgärd genast verkställs.

3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen förbjuda ledamoten att ta till 
orda eller utvisa denne från plenisalen för 
återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att denna 
disciplinära åtgärd genast verkställs.

Or. de

Motivering

Att förbjuda en ledamot att ta till orda i stället för att utvisa denne från plenisalen ger 
talmannen möjlighet att ingripa på ett mindre genomgripande sätt.
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 28
Artikel 146, punkt 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att denna 
disciplinära åtgärd genast verkställs.

3. Vid upprepat störande uppträdande eller 
om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att denna 
disciplinära åtgärd genast verkställs.

Or. de

Motivering

Om det i samband med en ytterligare förseelse som stör ordningen finns möjlighet att ingripa 
genom att utvisa ledamoten, bör det definitivt finnas möjlighet till utvisning om en ledamot 
inte begår någon ytterligare förseelse utan i stället fortsätter med det störande uppträdande 
för vilket han/hon kallats till ordningen.

Som en yttersta åtgärd får dock utvisning från plenisalen endast tillgripas om ledamoten 
dessförinnan kallats till ordningen. Till och med i samband med högtidliga sammanträden 
måste en ledamot först ha kallats till ordningen innan denne kan utvisas från plenisalen.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 29
Artikel 146, punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a. Vid särskilt grova ordningsförseelser 
kan talmannen utan att dessförinnan ha 
återkallat till ordningen omedelbart utvisa 
ledamoten från plenisalen.

Or. de

Motivering

I samband med särskilt grova ordningsförseelser kan talmannen utan att dessförinnan ha 
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återkallat till ordningen utvisa ledamoten från plenisalen.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 30
Artikel 146, punkt 3b (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3b. De under punkt 1 till punkt 3a 
uppräknade befogenheterna tillfaller den 
person som är ordförande vid utskotts- och 
delegationssammanträdena. 

Or. de

Motivering

Även i samband med andra sammanträden skall den sittande ordföranden ha befogenhet att 
upprätthålla ordningen.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 31
Artikel 146, punkt 3c (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3c. Andra personer som uppehåller sig i 
parlamentet är underställda talmannens 
och dennes företrädares 
ordningsföreskrifter.

Or. de

Motivering

Andra personer som uppehåller sig i parlamentet skall vara underställda talmannens 
ordningsföreskrifter.

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 32
Artikel 147
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artikel 147 utgår
Avstängning av ledamöter

1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, efter en 
formell varning, antingen genast eller 
senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, föreslå parlamentet 
att ledamoten omgående utvisas från 
plenisalen och avstängs i två till fem dagar.
2. Parlamentet skall ta ställning till en 
sådan disciplinär åtgärd vid en tidpunkt 
som talmannen fastställer, antingen vid det 
sammanträde vid vilket händelsen i fråga 
ägde rum eller, om händelserna inträffade 
utanför kammaren, när talmannen 
informerades eller i båda fallen senast vid 
nästföljande sammanträdesperiod. Den 
berörda ledamoten skall ha rätt att bli hörd 
av parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.
3. Vid begäran om disciplinära åtgärder 
skall omröstning förrättas elektroniskt och 
utan debatt. Yrkanden i enlighet med 
artikel 149.3 eller 160.1 är inte tillåtliga.

Or. pt

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 33
Artikel 147, rubrik och punkterna 1–2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Avstängning av ledamöter Påföljder
1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, efter en 
formell varning, antingen genast eller 

1. Om de åtgärder som föreskrivs i 
artikel 146 inte är relevanta eller 
otillräckliga eller om ordningsreglerna 
överträtts på ett grovt sätt skall talmannen, 
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senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, föreslå parlamentet 
att ledamoten omgående utvisas från 
plenisalen och avstängs i två till fem dagar.

efter att ha hört berörda ledamot, fatta ett 
motiverat beslut om lämpliga påföljder och 
underrätta berörda ledamot samt 
ordförandena för de organ som ledamoten 
tillhör om dessa påföljder före det att 
kammaren informeras.

2. Parlamentet skall ta ställning till en 
sådan disciplinär åtgärd vid en tidpunkt 
som talmannen fastställer, antingen vid det 
sammanträde vid vilket händelsen i fråga 
ägde rum eller, om händelserna inträffade 
utanför kammaren, när talmannen 
informerades eller i båda fallen senast vid 
nästföljande sammanträdesperiod. Den 
berörda ledamoten skall ha rätt att bli hörd 
av parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.

2. Sådana påföljder kan bestå av en eller 
flera av följande åtgärder: 

a) prickning,
b) indragning av dagtraktamentet och/eller 
av ersättning för allmänna kostnader under 
högst tre månader,
c) utan att det inverkar på rätten att rösta i 
kammaren och förutsatt att 
ordningsreglerna strikt följs, tidsbegränsad 
avstängning från deltagande i samtliga 
eller vissa av parlamentets eller något av 
dess organs verksamheter under 2-20 på 
varandra följande sammanträdesdagar,
d) framläggande till talmanskonferensen, i 
enlighet med artikel 18, av ett förslag som 
kan resultera i avstängning eller 
indragning av en eller flera av de mandat 
som ledamoten innehar.

Or. en

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 34
Artikel 147, rubrik och punkt 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
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Avstängning av ledamöter Påföljder
1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, efter en 
formell varning, antingen genast eller 
senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, föreslå parlamentet 
att ledamoten omgående utvisas från 
plenisalen och avstängs i två till fem dagar.

1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att upprepat störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen föreslå 
påföljder i enlighet med punkt 2. I samband 
med tillämpningen av denna artikel tas 
inga hänsyn till politiskt innehåll.

Or. de

Motivering

I samband med grova fall av störande uppträdande kan talmannen föreslå påföljder för 
parlamentet. I detta sammanhang tas inga hänsyn till politiskt innehåll. 

Ändringsförslag från Richard Corbett

Ändringsförslag 35
Artikel 147, punkt 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Om de åtgärder som föreskrivs i 
artikel 146 inte är tillämpliga eller 
otillräckliga eller vid allvarligt brott mot 
ordningsreglerna skall talmannen, efter att 
ha hört berörda ledamot, fatta ett motiverat 
beslut om lämpliga påföljder på grundval av 
de riktlinjer som presidiet upprättat i 
enlighet med artikel 9.5 och underrätta 
berörda ledamot om dessa påföljder samt 
ordförandena för de organ som ledamoten 
arbetar i före det att kammaren informeras.

1. Vid grova fall av brott mot 
ordningsreglerna eller störande 
uppträdande enligt artikel 146 skall 
talmannen, efter att ha hört berörda ledamot, 
fatta ett motiverat beslut om lämpliga 
påföljder på grundval av de riktlinjer som 
presidiet upprättat i enlighet med artikel 9.5 
och underrätta berörda ledamot om dessa 
påföljder samt ordförandena för de organ 
som ledamoten arbetar i före det att 
kammaren informeras.

Or. en

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 36
Artikel 147, punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
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1a. Påföljder kan bestå av en eller flera av 
följande åtgärder: 
a) formell tillrättavisning från talmannen
b) indragning av dagtraktamentet och/eller 
halvering av ersättning för allmänna 
kostnader under högst tre månader,
c) avstängning under två till tjugo på 
varandra följande dagar under vilka 
parlamentet eller ett av dess organ 
sammanträder.

Or. de

Motivering

Denna punkt, som skall infogas mellan punkt 1 och punkt 2, innehåller en förteckning av 
påföljder i progressiv ordning.

Ändringsförslag från Francesco Enrico Speroni

Ändringsförslag 37
Artikel 147, punkt 2, led ea (nytt)

Ändringsförslag 13.2 från föredraganden Föreslagen lydelse

ea) efter överenskommelse med berörda 
myndigheter i Förenta staterna, internering 
under högst tre månader på USA:s bas i 
Guantanamo.

Or. it

Ändringsförslag från Richard Corbett

Ändringsförslag 38
Artikel 147, punkt 2, led ea (nytt)

Ändringsförslag 13 från föredraganden, 
punkt 2

Föreslagen lydelse

ea) berörda ledamot kan utan upphävande 
verkan inkomma med besvär mot detta 
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beslut till presidiet som kan upphäva, 
bekräfta eller reducera den fastställda 
påföljden.

Or. en

Motivering

Besvärsförfarandet skall vara enkelt och involvera endast en instans (presidiet) och inte två 
(kvestorskollegiet och presidiet). 

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 39
Artikel 147, punkt 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. Parlamentet skall ta ställning till en sådan 
disciplinär åtgärd vid en tidpunkt som 
talmannen fastställer, antingen vid det 
sammanträde vid vilket händelsen i fråga 
ägde rum eller, om händelserna inträffade 
utanför kammaren, när talmannen 
informerades eller i båda fallen senast vid 
nästföljande sammanträdesperiod. Den 
berörda ledamoten skall ha rätt att bli hörd 
av parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.

2. Parlamentet skall på förslag av 
talmannen ta ställning till en sådan påföljd 
senast vid nästa sammanträdesperiod. Den 
berörda ledamoten skall ha rätt att bli hörd 
av parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.

Or. de

Motivering

Parlamentet beslutar, på förslag av talmannen, om påföljderna.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 40
Artikel 147, punkt 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Vid begäran om disciplinära åtgärder
skall omröstning förrättas elektroniskt och 
utan debatt. Yrkanden i enlighet med artikel 

3. Omröstning om föreslagna påföljder 
förrättas elektroniskt och utan debatt. 
Yrkanden i enlighet med artikel 149.3 eller 
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149.3 eller 160.1 är inte tillåtliga. 160.1 är inte tillåtliga.

Or. de

Motivering

Ordvalet måste anpassas till föregående punkter.

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling

Ändringsförslag 41
Artikel 147, punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a. Skriftligt begrundade besvär gällande 
påföljder som beslutats i enlighet med 
artikel 147.2 kan lämnas in av berörda 
ledamot fram till nästa 
sammanträdesperiod. Parlamentet fattar 
beslut vid detta sammanträde utan debatt. 
Besvär har inte uppskjutande verkan.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag har lagts fram enbart för det fall att ett ändringsförslag antas som ger 
enbart talmannen och inte parlamentet befogenhet att besluta om påföljder. 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves

Ändringsförslag 42
Artikel 148

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artikel 148 utgår
Störande uppträdande

Om ett störande uppträdande i kammaren 
hotar att förhindra överläggningarna i 
kammaren får talmannen, för att återställa 
ordningen, avbryta sammanträdet under en 
viss tid eller avsluta detsamma. Kan 
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talmannen inte göra sig hörd skall 
talmannen lämna ordförandeplatsen, vilket 
avslutar sammanträdet. Talmannen är den 
som kallar till fortsatt sammanträde.

Or. pt

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 43
Artikel 148

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Störande uppträdande Besvär
Om ett störande uppträdande i kammaren 
hotar att förhindra överläggningarna i 
kammaren får talmannen, för att återställa 
ordningen, avbryta sammanträdet under en 
viss tid eller avsluta detsamma. Kan 
talmannen inte göra sig hörd skall 
talmannen lämna ordförandeplatsen, vilket 
avslutar sammanträdet. Talmannen är den 
som kallar till fortsatt sammanträde.

1. En ledamot som tilldömts en eller flera 
påföljder i enlighet med artikel 147.2 a-d 
har rätt att inom två veckor efter att ha 
underrättats om beslutet inkomma med 
besvär mot detta beslut till en av 
parlamentet för ändamålet inrättad 
kommitté utan att det har upphävande 
verkan.

2. Den för ändamålet inrättade kommittén 
skall behandla besväret genom att 
informera sig om varför talmannen fattat 
beslut om påföljd och genom att höra 
berörda ledamot.
3. Kammaren kan på förslag av den för 
ändamålet inrättade kommittén och senast 
fyra veckor efter det att besväret inlämnats 
upphäva, bekräfta eller reducera den 
fastställda påföljden eller de fastställda 
påföljderna. 

Or. en

Motivering

Förslaget innebär att besväret bör lämnas in till en av parlamentet för ändamålet inrättad 
kommitté (inte nödvändigtvis kammaren). Om inget beslut fattas hävdar vi - i motsats till vad 
föredraganden ursprungligen föreslagit i sitt ändringsförslag att detta bör vara till förmån för 
ledamoten och att besväret skall betraktas som antaget.
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 44
Artikel 186

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143.1, 146, 148, 150-153, 155, 157.1, 158, 
159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 skall i 
tillämpliga delar gälla även 
utskottssammanträden.

Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143.1, 146, 147, 148, 150-153, 155, 157.1, 
158, 159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 
skall i tillämpliga delar gälla även 
utskottssammanträden.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om påföljder i artikel 147 skall vara tillämpliga i samband med 
utskottssammanträden.

Ändringsförslag från Richard Corbett

Ändringsförslag 45
Bilaga 1, stycke 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Genomförandebestämmelser till artikel 9.1 -
Öppenhet och ledamöternas ekonomiska 
intressen

Genomförandebestämmelser till artikel 9.1 

Del A: Allmänt
1. Ledamöterna skall uppträda på ett sätt 
som anstår en ledamot av 
Europaparlamentet och inte störa 
parlamentets arbete.
2. Ledamöterna får inte lämna ut uppgifter 
som erhållits i samband med ett 
sekretessförfarande.
Del B: Öppenhet och ledamöternas 
ekonomiska intressen

Or. en
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(Nuvarande ordalydelse i artiklarna 1-4 oförändrad.)

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 46
Förslag till beslut, strecksats 2

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 47
Förslag till beslut, punkt 2

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 48
Förslag till beslut, punkt 3

utgår

Or. en


