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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag af Gérard Onesta

Ændringsforslag 12
(Kompromisændringsforslag til erstatning af kompromisændringsforslag 2 fra ordføreren)

Artikel 9, stk. 1 b (nyt)

1b. Anvendelsen af denne artikel hindrer 
på ingen måde livlige forhandlinger i 
Parlamentet og begrænser ej heller 
medlemmernes ytringsfrihed.
Den bygger på fuld hensyntagen til 
medlemmernes beføjelser, som de defineres 
i den primære ret og i den statut, der 
gælder for dem.
Den er baseret på princippet om 
gennemsigtighed og garanterer fuld 
offentlighed omkring medlemmerne, som 
personligt orienteres om deres rettigheder 
og pligter.

Or. fr
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Ændringsforslag af Gérard Onesta

Ændringsforslag 13
(Kompromisændringsforslag til erstatning af kompromisændringsforslag 9 fra ordføreren)

Artikel 147

Udelukkelse af medlemmer Sanktioner
1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller 
Parlamentets arbejde kan formanden efter 
først at have givet en formel advarsel straks 
eller senest under den følgende 
mødeperiode foreslå Parlamentet, at det 
pågældende medlem omgående bortvises 
fra mødesalen og udelukkes fra møderne i 
to til fem dage.

1. Ved usædvanlig grov forstyrrelse af 
mødet eller Parlamentets arbejde og
tilsidesættelse af  principperne i artikel 9 
træffer formanden, efter at have hørt det 
pågældende medlem, en begrundet 
afgørelse om, hvilken sanktion der er 
relevant, og underretter det pågældende 
medlem herom samt formændene for de 
organer, udvalg og delegationer, 
medlemmet tilhører, inden 
plenarforsamlingen får meddelelse om 
sanktionen.

2. Parlamentet tager stilling til denne 
disciplinære forholdsregel på det af 
formanden fastlagte tidspunkt enten under 
det møde, hvor de hændelser, der gav 
anledning hertil, fandt sted, eller ved 
forstyrrelse uden for mødesalen, når 
formanden bliver underrettet herom, eller 
under alle omstændigheder senest under 
den følgende mødeperiode. Det medlem, 
der drages til ansvar, har ret til inden 
afstemningen at udtale sig over for 
Parlamentet. Den pågældendes taletid er 
begrænset til fem minutter.

2. Ved vurderingen af den konstaterede 
adfærd tages der hensyn til dens 
lejlighedsvise, gentagne eller permanente 
karakter og til, hvor alvorlig den er, på 
grundlag af de retningslinjer, der er 
vedføjet forretningsordenen.*

3. Afgørelse om den foreslåede disciplinære 
forholdsregel træffes uden forhandling ved 
elektronisk afstemning. Der kan ikke 
fremsættes anmodninger i medfør af artikel 
149, stk. 3, og artikel 160, stk. 1.

3. Denne sanktion kan bestå af en eller 
flere af følgende foranstaltninger:

a) irettesættelse, 
b) fratagelse af retten til dagpenge i to til ti 
dage og/eller til godtgørelse af generelle 
omkostninger i højst tre måneder,
c) midlertidig, hel eller delvis udelukkelse 
fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en 
periode på to til ti fortløbende mødedage i 
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Parlamentet eller dets organer, udvalg eller 
delegationer, uden at stemmeretten under 
plenarmødet fratages, men på betingelse af, 
at adfærdsreglerne nøje overholdes,
d) indgivelse af forslag til 
Formandskonferencen i overensstemmelse 
med artikel 18, der kan føre midlertidig 
udelukkelse fra eller fratagelse af et eller 
flere hverv i Parlamentet,

Or. fr

[* se bilag XVI a.]

Ændringsforslag af Gérard Onesta

Ændringsforslag 14
(Kompromisændringsforslag til erstatning af kompromisændringsforslag 10 fra ordføreren)

Artikel 148

Forstyrrende uro Interne klagemuligheder
Opstår der forstyrrende uro i Parlamentet, 
og vanskeliggøres forhandlingernes videre 
forløb derved, kan formanden for at
genoprette roen midlertidigt afbryde eller 
hæve mødet. Kan han ikke skaffe sig 
ørenlyd, forlader han formandspladsen; 
dermed er mødet afbrudt. Formanden 
indkalder til genoptagelse af mødet.

Inden for en frist på to uger, efter at han er 
blevet underrettet om sanktionen, kan det 
pågældende medlem til Præsidiet indgive 
en intern klage med opsættende virkning. 
Senest fire uger efter at klagen er indgivet, 
kan Præsidiet annullere, bekræfte eller 
mindske omfanget af den vedtagne 
sanktion, uden at dette berører de eksterne 
klagemuligheder, den pågældende har til 
rådighed. Foreligger der ikke nogen 
afgørelse fra Præsidiet inden den fastsatte 
frists udløb, betragtes sanktionen som 
ugyldig.

Or. fr
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Ændringsforslag af Gérard Onesta

Ændringsforslag 15
(Kompromisforslag, der genoptager første del af kompromisforslag 2 og erstatter 

kompromisforslag 3)
Bilag XVI a (nyt)

BILAG XVIa
Retningslinjer for fortolkning af de 
adfærdsregler, der gælder for 
medlemmerne
1. Der bør skelnes mellem på den ene side 
synlige former for adfærd, som kan 
tolereres, hvis de ikke er fornærmende 
og/eller ærekrænkende, holdes inden for 
rimelige rammer og ikke udløser nogen 
konflikt, og på den anden side adfærd, der 
betyder aktiv forstyrrelse af en hvilken som 
helst af Parlamentets aktiviteter.
2. Medlemmerne drages til ansvar, hvis 
personer, de ansætter eller giver adgang til 
Parlamentet, i dettes lokaler ikke 
overholder de adfærdsregler, der gælder for 
medlemmerne.
Disse personer og alle andre personer 
udefra, der opholder sig i Parlamentets 
lokaler, er omfattet af formandens og 
dennes repræsentanters disciplinære 
beføjelser.

Or. fr


