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

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Hatályos szöveg Módosítás

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 1
(Az előadó 2. és 5. módosítása helyébe lépő, a 21. (Joachim Wuermeling) 16. módosítást 
(Maria da Assunção Esteves), valamint a 45. módosítás (Richard Corbett) lényegi elemeit 

tartalmazó ) megegyezéses módosítás: 
9. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A képviselők magatartására a 
kölcsönös tisztelet jellemző, az Európai 
Unió alapdokumentumaiban meghatározott
értékeken és elveken nyugszik, megőrzi az 
intézmény méltóságát, és nem 
akadályozhatja a parlamenti munka 
zökkenőmentes folyamatát, sem pedig a 
nyugalmat a Parlament valamennyi 
épületében.

A fentiekben lefektetettek be nem tartása a 
146-148. cikkben foglalt intézkedések 
alkalmazásához vezethet.
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 2
(Az előadó 3., 4. és 5. módosítása helyébe lépő, valamint a 34. módosítást (Joachim 

Wuermeling) részben tartalmazó  megegyezéses módosítás)
9. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Meg kell különböztetni a vizuális és 
hangnélküli megnyilvánulásokat – amelyek 
abban az esetben tolerálhatók, ha nem 
sértők és/vagy becsületsértők, bizonyos 
határokat nem lépnek át és nem vezetnek 
konfliktushoz – bármely parlamenti 
tevékenység megzavarásától.
Az adott viselkedési forma értékelésekor 
annak súlyossága mellett figyelembe kell 
venni, hogy egyszeri, visszatérő vagy pedig 
állandó jelenségről van-e szó.
A jelen cikk alkalmazása a képviselőknek 
az elsődleges jog és a rájuk vonatkozó 
szabályzat szerinti jogok teljes körű 
tiszteletben tartásán, valamint az 
átláthatóság elvén alapul és garantálja a 
képviselők – akiket egyenként informálnak 
jogaikról és kötelezettségeikről – teljes 
mértékű tájékoztatását, .

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 3
(Az előadó 6. módosítása helyébe lépő, valamint a 31. módosítást (Joachim 

Wuermeling)tartalmazó megegyezéses módosítás)
9. cikk (1 c) bekezdés (új)

(1c) A képviselőnek kell viselnie a 
felelősséget, ha az alkalmazásában álló 
vagy segítségével a Parlamentbe bejutó 
személyek az intézmény épületeiben nem 
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tartják tiszteletben a képviselőkre vonatkozó 
magatartási szabályokat.
Az elnök vagy képviselői hatáskörébe 
tartoznak az ezen személyekre vagy a 
Parlament épületében tartózkodó más 
külsős személyekre vonatkozó fegyelmi 
ügyek.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 4
(A 22. módosítást tartalmazó (Richard Corbett) és azt módosító megegyezéses módosítás

22. cikk, értelmezés [Az Elnökség hatásköre]

Az „ülések levezetése” fogalma magában 
foglalja a képviselők magatartását a
Parlament épületeiben.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 5
(Az előadó 7. módosítása helyébe lépő, valamint a 23. (Joachim Wuermeling) módosítást és a 

45. módosítás (Richard Corbett) egy részének lényegi elemeit tartalmazó megegyezéses 
módosítás)

96. cikk (3) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás:

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

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

jegyzőkönyveit a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti. A titoktartási 
előírások megsértése esetén a 147. cikk 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 6
(Az előadó 9. módosítása helyébe lépő, valamint a 18., (Maria da Assunção Esteves), 25. 

(Ignasi Guardans Cambó) és 26 (Joachim Wuermeling) módosítást tartalmazó megegyezéses 
módosítás)

146. cikk cím és (1) bekezdés

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

(1) Az Elnök az ülés megfelelő menetét 
akadályozó és a 9. cikk vonatkozó 
intézkedéseivel ütköző magatartást tanúsító 
képviselőt rendreutasítja.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 7
(Az előadó 10 módosítása helyébe lépő és a 19., (Maria da Assunção Esteves), 27., (Joachim 
Wuermeling) 28. (Sylvia-Yvonne Kaufmann) és 29. (Joachim Wuermeling) módosításokat 

részben tartalmazó megegyezéses módosítás)
146. cikk (3) bekezdés

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

(3) További vagy folytatódó rendzavarás 
esetén az Elnök megvonhatja a 
rendzavarótól a szót és az ülés hátralévő 
részére az ülésteremből kizárhatja. 
Különösen súlyos rendbontás esetén az 
elnök a képviselőt második rendreutasítás 
nélkül is kizárhatja a teremből. Ezen
fegyelmi intézkedés a teremőrök, és szükség 
esetén a Parlament biztonsági szolgálata 
segítségével történő végrehajtásáról a 
főtitkár haladéktalanul gondoskodik.
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 8
(A 30. (Joachim Wuermeling) és 44. (Sylvia-Yvonne Kaufmann)  módosítást tartalmazó

módosítás)
146. cikk (3c) bekezdés (új)

(3c) Az (1)-(3a) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök értelemszerűen megilletik  a 
bizottsági és küldöttségi üléseken elnöki 
tisztséget betöltő személyt, az Eljárási 
Szabályzatban meghatározottak 
értelmében.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 9
(Az előadó 13. módosítása helyébe lépő, és a 19., (Maria da Assunção Esteves), 32. (Maria da 

Assunção Esteves), 33. (Ignasi Guardans Cambó), 35. (Richard Corbett) és 36. (Joachim 
Wuermeling) módosítást részben tartalmazó megegyezéses módosítás)

147. cikk

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

(1) Amennyiben a 146. cikkben előírt 
intézkedések nem bizonyulnak helytállónak 
vagy szükségesnek, tekintettel a 9. cikkben 
foglalt elvek megsértésének súlyosságára,  
az elnök az érintett képviselő 
meghallgatását követően a szankciókat 
megállapító, indoklással ellátott határozatot 
hoz, amit a plenáris ülésen való bejelentés 
előtt az érintett képviselő és azon szervek, 
bizottságok és küldöttségek elnökei 
tudomására hoz, amelyek tagja a képviselő.

(2) A Parlament az ilyen fegyelmi 
intézkedés megtételéről az Elnök által 
meghatározott időpontban vagy azon az 
ülésen határoz, amelyen a szóban forgó 
esemény történt; az üléstermen kívüli 
rendbontás esetén az Elnök tájékoztatását 

(2) A szankciók a következő intézkedéseket 
foglalhatják magukba:
a) megrovás,
b) a jelen bekezdés c) pontjában 
meghatározott időtartamú felfüggesztés 
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követően, illetve legkésőbb a következő 
ülésen. Az érintett képviselőnek joga van 
ahhoz, hogy a szavazás előtt a Parlament 
meghallgassa. A felszólalás időtartama 
nem haladhatja meg az öt percet.

alatt a napidíj [és/vagy legfeljebb [három 
hónapig] az általános juttatások]
megvonása;
c) a [plenáris ülésen való]* szavazás 
jogának sérelme nélkül és ebben az esetben 
a magatartási szabályok szigorú betartására 
is figyelemmel, 2-től [20]** napig terjedő 
időszakra ideiglenes felfüggesztés a 
Parlament vagy bármely szervének, 
bizottságának vagy küldöttségének 
üléseiről, a Parlament összes vagy bizonyos 
tevékenységében való részvételtől;

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

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

törölve

Or. fr

[* a plenáris ülésre utalás megtartása kizárja a bizottsági szavazáson való közvetlen részvétel 
jogát, azonban meg kell jegyeznünk, hogy az érintett képviselő – a plenáris üléstől eltérően –
átruházhatja a szavazati jogát]
[** az Elnökség által javasolt szám]

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 10
(Az előadó 14. módosítása helyébe lépő, valamint a 38. módosítást (Richard Corbett) és 
részben a 43 módosítást, (Ignasi Guardans Cambó) valamint Sylvia-Yvonne Kaufmann 

szóbeli javaslatát tartalmazó megegyezéses módosítás)
148. cikk

Rendzavarás a Közgyűlésben A belső fellebbezés módjai
Amennyiben a rendzavarás a parlamenti 
ügyrend akadályozásával fenyeget, az 
Elnök a rend helyreállítása érdekében 
átmenetileg berekesztheti vagy 
félbeszakíthatja az ülésnapot. Amennyiben 
az Elnök nem talál meghallgatásra, 
elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel 

Az érintett képviselő belső fellebbezést 
nyújthat be az Elnökséghez, a fellebbezés 
alatt az elnök által megállapított 
szankciókat felfüggesztik. Az Elnökség 
legkésőbb négy héttel a fellebbezés 
benyújtása után a szankciót eltörölheti, 
megerősítheti vagy enyhítheti, az érintett 
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félbeszakad. Az ülést az Elnök hívja össze 
újra.

képviselő rendelkezésére álló külső 
fellebbezési jog sérelme nélkül.
Amennyiben az Elnökség a meghatározott 
határidőn belül nem hoz döntés, a 
szankciót semmisnek kell tekinteni.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gérard Onesta

Módosítás: 11
(A 47.és 48. (Ignasi Guardans Cambó) módosítást tartalmazó megegyezéses módosítás)

Határozatra irányuló javaslat (2) és (3) bekezdés

(2) törölve
(3) úgy határoz, hogy ezek a módosítások az Eljárási Szabályzat 202. cikke (3) bekezdése 
értelmében, az elfogadásukat követő üléshét első napján lépnek érvénybe;

Or. fr


