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Bestaande tekst Amendementen

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 1
(Compromisamendement t.v.v. de amendementen 2 en 5 van de rapporteur en de 
amendementen 21 van Joachim Wuermeling, 16 van Maria da Assunção Esteves

en 45 (ten dele) van Richard Corbett)

Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het gedrag van de leden wordt 
ingegeven door wederzijds respect, berust 
op de waarden en beginselen zoals 
vastgelegd in de basisteksten van de 
Europese Unie, doet geen afbreuk aan de 
waardigheid van het Parlement en mag het 
goede verloop van de werkzaamheden van 
het Parlement niet in gevaar brengen, noch 
de rust in de gebouwen van het Parlement 
verstoren.
Niet-naleving van deze grondhouding kan 
leiden tot het treffen van de in de artikelen 
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146 t/m 148 voorziene maatregelen.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 2
(Compromisamendement t.v.v. de amendementen 3, 4 en 5 van de rapporteur

en amendement 34 (ten dele) van Joachim Wuermeling)

Artikel 9, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Er dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen visueel gedrag dat kan 
worden getolereerd voorzover het niet 
beledigend en/of lasterlijk is, binnen 
redelijke grenzen blijft en niet tot conflicten 
leidt, en gedrag dat leidt tot actieve 
verstoring van ongeacht welke 
parlementaire activiteit. 
Bij de beoordeling van het geconstateerde 
gedrag wordt rekening gehouden met het 
incidentele, repetitieve of permanente 
karakter alsmede de ernst ervan. 
De toepassing van dit artikel berust op de
volledige inachtneming van de voorrechten 
van de leden, zoals vastgelegd in het 
primaire recht en het statuut dat op hen 
van toepassing is, alsmede op het beginsel 
van transparantie en waarborgt volledige 
openbaarmaking aan de leden, die 
persoonlijk op hun rechten en plichten 
worden gewezen. 

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 3
(Compromisamendement t.v.v. amendement 6 van de rapporteur

en amendement 31 van Joachim Wuermeling)

Artikel 9, lid 1 quater (nieuw)
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1 quater. De verantwoordelijkheid van de 
leden is in het geding zodra personen die 
voor hen werken of die zij toegang tot het 
Parlement verschaffen zich in de gebouwen 
van het Parlement niet houden aan de 
gedragsregels die voor de leden gelden.
De voorzitter of zijn vertegenwoordigers 
hebben disciplinaire bevoegdheden ten 
aanzien van deze personen en alle andere 
personen van buiten het Parlement die zich 
in de gebouwen van het Parlement 
bevinden.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 4
(Compromisamendement t.v.v. (gewijzigd) amendement 22 van Richard Corbett)

Interpretatie van artikel 22, lid 3 [Taken van het Bureau]

De term "verloop der vergaderingen" heeft 
ook betrekking op kwesties in verband met 
het gedrag van de leden in alle ruimten van 
het Parlement.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 5
(Compromisamendement t.v.v. amendement 7 van de rapporteur

en de amendementen 23 (integraal) van Joachim Wuermeling
en 45 (ten dele) van Richard Corbett)

Artikel 96, lid 3

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 

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 
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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.

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 
ovrtreding van de vertrouwelijkheidsregels 
is artikel 147 van toepassing.

Or. fr

Amendement 6
(Compromisamendement t.v.v. amendement 9 van de rapporteur

en de amendementen 18 van Maria da Assunção Esteves, 25 van Ignasi Guardans Cambó
en 26 van Joachim Wuermeling)

Artikel 146, titel en lid 1

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
De Voorzitter roept een lid dat het goede 
verloop van de vergadering verstoort of 
waarvan het gedrag niet overeenstemt met 
de relevante bepalingen van artikel 9, tot de 
orde.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 7
(Compromisamendement t.v.v. amendement 10 van de rapporteur

en de amendementen 19 van Maria da Assunção Esteves, 28 van Joachim Wuermeling, 28 
van Sylvia-Yvonne Kaufmann en 29 van Joachim Wuermeling)

Artikel 146, lid 3

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 

3. Bij voortgezette verstoring van de orde of
bij een tweede herhaling kan de Voorzitter 
het lid het woord ontnemen en voor de 
verdere duur van de vergadering de toegang 
tot de vergaderzaal ontzeggen. Bij zeer 
ernstige ordeverstoringen kan de Voorzitter 
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door de parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

ook onmiddellijk en zonder het lid 
nogmaals tot de orde te roepen tot deze 
laatste maatregel overgaan. De secretaris-
generaal ziet onverwijld erop toe dat een 
dergelijke maatregel ten uitvoer wordt 
gelegd, daarbij bijgestaan door de 
parlementaire bodes en, zo nodig, de 
veiligheidsdienst.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 8
(Compromisamendement t.v.v. de amendementen 30 van Joachim Wuermeling

en 44 van Sylvia-Yvonne Kaufmann)

Artikel 146, lid 3 quater (nieuw)

3 quater. De in de leden 1 t/m 3 genoemde 
bevoegdheden worden mutatis mutandis 
toegekend aan de voorzitters van 
vergaderingen van organen, commissies en 
delegaties, zoals gedefinieerd in het 
Reglement.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 9
(Compromisamendement t.v.v. amendement 13 van de rapporteur en de amendementen 19 

(ten dele) en 32 van Maria da Assunção Esteves, 33 van Ignasi Guardans Cambó,
35 van Richard Corbett en 36 (ten dele) van Joachim Wuermeling)

Artikel 147

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 

Sancties
1. Indien de maatregelen als bedoeld in 
artikel 146 niet relevant zijn of 
onvoldoende blijken te zijn gezien de ernst 
van het geconstateerde gedrag in relatie tot 
de in artikel 9 genoemde beginselen,
bepaalt de Voorzitter, na het betrokken lid 
te hebben gehoord, bij een met redenen 
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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.

omkleed besluit welke sanctie moet worden 
toegepast, en brengt hij dit besluit ter 
kennis van de betrokkene en de voorzitters 
van de organen, commissies en delegaties 
waartoe het lid behoort, alvorens dit 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 sanctie kan bestaan uit een of meer 
van de volgende maatregelen:
a) berisping;
b) verlies van het recht op de 
verblijfsvergoeding voor de duur van de 
eventuele uitsluiting krachtens letter c) van 
dit lid [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 
uitsluiting, gedurende een periode van twee 
tot [twintig]* opeenvolgende vergaderdagen 
van het Parlement of een van zijn organen, 
commissies of delegaties, van deelname aan 
alle of een deel van de werkzaamheden van 
het Parlement;
d) voorlegging aan de Conferentie van 
voorzitters, overeenkomstig artikel 18, van 
een voorstel dat kan leiden tot uitsluiting of 
intrekking van een of meer 
verkiezingsmandaten binnen het 
Parlement.

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.

Or. fr

[* Handhaving van deze toevoeging impliceert dat het stemrecht in de commissie onverlet 
blijft. Het lid kan zijn stemrecht op commissieniveau echter delegeren, maar niet in de 
plenaire vergadering.]

[** Door het Bureau voorgesteld cijfer.] 
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Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 10
(Compromisamendement t.v.v. amendement 14 van de rapporteur

en de amendementen 38 van Richard Corbett en 43 (ten dele) van Ignasi Guardans Cambó 
alsmede een mondelinge suggestie van Sylvia-Yvonne Kaufmann)

Artikel 148

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
Het betrokken lid kan bij het Bureau een 
intern beroep instellen met opschortende 
werking van de door de Voorzitter
vastgestelde sanctie. Het Bureau kan 
uiterlijk vier weken na de datum van 
instelling van het beroep de draagwijdte 
van de opgelegde sanctie annuleren, 
bevestigen of beperken, onverlet het recht 
van betrokkene om een extern beroep in te 
stellen. Bij ontstentenis van een besluit van 
het Bureau binnen de vastgestelde termijn 
wordt de sanctie als vervallen beschouwd.

Or. fr

Amendement ingediend door Gérard Onesta

Amendement 11
(Compromisamendement t.v.v. de amendementen 47 en 48 van Ignasi Guardans Cambó)

Ontwerpbesluit, paragrafen 2 en 3

2. schrappen

3. besluit dat deze wijzigingen in werking treden op de eerste dag van de vergaderperiode die 
volgt op de goedkeuring ervan overeenkomstig artikel 202, lid 3 van zijn Reglement;

Or. fr


