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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

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 1
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2 i 5 sprawozdawcy oraz obejmująca 
poprawki 21 (Joachim Wuermeling) i 16 (Maria da Assunção Esteves), a także zakres 

treściowy części poprawki 45 (Richard Corbett)))
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

1 a. Zachowanie posłów odznacza się 
wzajemnym szacunkiem, opiera się na 
wartościach i zasadach określonych w 
prawie pierwotnym Unii Europejskiej, 
cechuje się poszanowaniem powagi 
Parlamentu i nie może powodować 
zakłóceń w sprawnym przebiegu prac 
parlamentarnych czy też naruszania
spokoju w budynkach PE.
Nieposzanowanie wspomnianych 
elementów może skutkować zastosowaniem
środków przewidzianych w art. 146-148.
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Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 2
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 3, 4 i 5 sprawozdawcy oraz obejmująca 

częściowo poprawkę 34 (Joachim Wuermeling)))
Artykuł 9 ustęp 1 b (nowy)

1 b. Należy odróżnić zachowania natury 
wizualnej, które mogą być tolerowane pod 
warunkiem, że nie są obelżywe i/lub 
oszczercze, zachowują rozsądne proporcje i 
nie wywołują konfliktów, od zachowań 
prowadzących do aktywnego zakłócenia 
jakiegokolwiek rodzaju prac 
parlamentarnych.
Przy ocenie zaobserwowanych zachowań 
uwzględnia się również ich regularny, 
powtarzający się lub stały charakter oraz 
stwierdza jak dalece poważne są odnośne
uchybienia.
Zastosowanie postanowień niniejszego 
artykułu opiera się na całkowitym 
poszanowaniu przywilejów posłów 
określonych w prawie pierwotnym i 
odnośnym statucie. Zastosowanie to wiąże 
się z zasadą przejrzystości i gwarantuje 
pełną jawność wobec posłów, których 
indywidualnie zawiadamia się o 
przysługujących im prawach i nałożonych 
na nich obowiązkach.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 3
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 6 sprawozdawcy i obejmująca poprawkę 31 

(Joachim Wuermeling)))
Artykuł 9 ustęp 1 c (nowy)
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1 c. Posłowie ponoszą odpowiedzialność w 
przypadku, gdy osoby przez nich 
zatrudniane lub też osoby, którym ułatwili 
oni dostęp do Parlamentu nie przestrzegają
w pomieszczeniach tegoż zasad zachowania 
odnoszących się do posłów.
Przewodniczący i jego przedstawiciele 
dysponują wobec tychże osób, jak również 
wobec wszystkich osób z zewnątrz 
przebywających w pomieszczeniach 
Parlamentu, odpowiednimi środkami 
dyscyplinarnymi.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 4
(Poprawka kompromisowa zastępująca i zmieniająca poprawkę 22 (Richard Corbett)))

Interpretacja artykułu 22 [Funkcje Prezydium]

Przewodniczenie posiedzeniom obejmuje 
również kwestie wiążące się z zachowaniem 
posłów we wszystkich pomieszczeniach 
Parlamentu.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 5
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 7 sprawozdawcy oraz przejmująca w 
całości treść poprawki 23 (Joachim Wuermeling) i zakres treściowy części poprawki 45 

(Richard Corbett)))
Artykuł 96 ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawki

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są z 
reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są z 
reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
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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.

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 postanowienia art. 147.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 6
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 9 sprawozdawcy i obejmująca treść 
poprawek18 (Maria da Assunção Esteves), 25 (Ignasi Guardans Cambó) i 26 (Joachim 

Wuermeling)))
Artykuł 146 tytuł i ustęp 1

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

1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca prawidłowy 
przebieg posiedzenia lub też którego 
zachowanie nie jest zgodne z odpowiednimi 
postanowieniami art 9.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 7
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 10 sprawozdawcy i obejmująca częściowo 

treść poprawki 19 (Maria da Assunção Esteves), poprawki 27 (Joachim Wuermeling), 28 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann) i 29 (Joachim Wuermeling)))

Artykuł 146 ustęp 3

3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 3. W przypadku dalszego zakłócania 
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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.

porządku lub zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może odebrać 
posłowi głos i zarządzić usunięcie z sali 
obrad do końca posiedzenia. W przypadku 
szczególnie rażących zakłóceń porządku 
Przewodniczący może natychmiast odwołać 
się do wspomnianego środka 
zapobiegawczego bez uprzedniego 
przywołania do porządku. Sekretarz 
Generalny czuwa nad bezzwłocznym 
zastosowaniem zarządzonego środka 
dyscyplinarnego z pomocą strażników oraz, 
w razie potrzeby, służb ochrony Parlamentu.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 8
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 30 (Joachim Wuermeling) 

oraz 44 (Sylvia-Yvonne Kaufmann)))
Artykuł 146 ustęp 3 c (nowy)

3 c. Uprawnienia, o których mowa w 
ustępach od 1 do 3a przysługują na 
warunkach określonych w Regulaminie
odpowiednio osobie, która przewodniczy 
posiedzeniom organów, komisji i delegacji.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 9
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 13 sprawozdawcy i obejmująca częściowo 

treść poprawki 19 (Maria da Assunção Esteves) oraz poprawek 32 (Maria da Assunção 
Esteves), 33 (Ignasi Guardans Cambó) i 35 (Richard Corbett), a także część poprawki 36 

(Joachim Wuermeling)))
Artykuł 147

Wykluczenie posłów Sankcje
1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może 

1. Jeżeli środki przewidziane w art. 146 nie 
są właściwe lub okazują się 
niewystarczające ze względu na wagę 
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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.

zachowania zaobserwowanego zgodnie z 
zasadami określonymi w artykule 9, 
Przewodniczący, po wysłuchaniu 
zainteresowanego posła, podejmuje 
uzasadnioną decyzję orzekając o 
odpowiednich sankcjach i powiadamia o 
nich zainteresowanego oraz 
przewodniczących organów, komisji i 
delegacji 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. Poseł, którego dotyczy 
środek dyscyplinarny, ma prawo 
wypowiedzi przed Parlamentem przed 
rozpoczeciem głosowania. Czas tego 
wystąpienia nie może przekroczyć pięciu 
minut.

2. Sankcje te mogą polegać na 
zastosowaniu jednego lub kilku z 
następujących środków:
a) nagana;
b) utrata prawa do diety z tytułu pobytu na 
okres ewentualnego zawieszenia 
przewidzianego w akapicie c) niniejszego 
ustępu 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 [dwudziestu]**
kolejnych dni obrad Parlamentu lub 
jednego z jego organów,komisji lub 
delegacji, 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;

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.

skreślony

Or. fr
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[* le maintien de cette précision exclut la participation directe au vote en commission, mais il 
convient de rappeler que le député concerné peut à ce niveau déléguer son droit de vote, ce 
qui n’est pas le cas en plénière]

[** chiffre proposé par le Bureau]

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 10
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę14 sprawozdawcy i obejmująca treść 

poprawki 38 (Richard Corbett) oraz częściowo treść poprawki 43 (Ignasi Guardans Cambó), a 
także sugestii ustnej, którą przedstawiła Sylvia-Yvonne Kaufmann))

Artykuł 148

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

Zainteresowany poseł może wnieść do 
Prezydium wewnętrzne odwołanie 
zawieszające zastosowanie sankcji 
ustalonej przez Przewodniczącego. 
Prezydium może, w terminie najpóźniej 
czterech tygodni od dnia wniesienia 
odwołania, uchylić, utrzymać lub 
zmniejszyć zasięg orzeczonej sankcji bez 
uszczerbku dla prawa osoby 
zainteresowanej do wniesienia odwołania 
wewnetrznego. W przypadku braku decyzji 
Prezydium w wyznaczonym terminie 
sankcję uważa się za uchyloną i niebyłą.

Or. fr

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 11
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 47 i 48 (Ignasi Guardans Cambó)))

Projekt decyzji ustęp 2 i 3

2. Skreślony
3. postanawia, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia okresu sesji następującej po ich 
przyjęciu, zgodnie z postanowieniami art. 202 ust. 3 Regulaminu;

Or. fr


