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Τροπολογία 12
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τη συμβιβαστική τροπολογία 2 του εισηγητή)

Άρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου κατ' 
ουδένα τρόπο παρεμποδίζει τη ζωντάνια 
των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την 
ελευθερία λόγου των βουλευτών.
Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των 
προνομίων των βουλευτών, όπως αυτά 
καθορίζονται στο πρωτογενές δίκαιο και 
στο καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτούς. 
Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και 
διασφαλίζει την πλήρη δημοσιοποίηση 
προς τους βουλευτές, οι οποίοι 
ενημερώνονται ατομικά για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους.
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Τροπολογία: Gérard Onesta

Τροπολογία 13
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τη συμβιβαστική τροπολογία 9 του εισηγητή)

Άρθρο 147

Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 
συνεδριάσεων

Κυρώσεις

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις διατάραξης 
της τάξης ή αναταραχής στο Κοινοβούλιο, ο 
Πρόεδρος, αφού πρώτα ανακαλέσει 
επισήμως στην τάξη τον παρεκτρεπόμενο, 
μπορεί να προτείνει στο Κοινοβούλιο, είτε 
αμέσως είτε το αργότερο κατά τη διάρκεια 
της αμέσως επομένης περιόδου συνόδου, 
την απαγγελία μομφής, η οποία 
συνεπάγεται την άμεση αποβολή του 
υπαίτιου από την αίθουσα και απαγόρευση 
της παρουσίας του σε αυτήν για διάστημα 
δύο έως πέντε ημερών.

1. Σε περιπτώσεις διατάραξης της τάξης
κατά τρόπο εξαιρετικά σοβαρό ή 
αναταραχής στο Κοινοβούλιο κατά 
παράβαση των αρχών που καθορίζονται 
στο άρθρο 9, ο Πρόεδρος, αφού πρώτα 
ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που ορίζει 
την κατάλληλη κύρωση, την οποία 
κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στους 
προέδρους των οργάνων, επιτροπών και 
αντιπροσωπειών όπου ανήκει, προτού τις 
ανακοινώσει στην Ολομέλεια.

2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με 
το πειθαρχικό αυτό μέτρο σε χρονική 
στιγμή οριζόμενη από τον Πρόεδρο. Η 
σχετική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία 
έλαβε χώρα η διατάραξη της τάξης ή, σε 
περίπτωση αναταραχής έξω από την 
αίθουσα, όταν ο Πρόεδρος πληροφορηθεί 
το γεγονός, ή εν πάση περιπτώσει το 
αργότερο κατά την προσεχή περίοδο 
συνόδου. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση έχει το δικαίωμα να 
λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Ο 
χρόνος της ομιλίας του δεν μπορεί να 
υπερβεί τα πέντε λεπτά.

2. Η αξιολόγηση του παρατηρούμενων 
συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τον ειδικό, επαναλαμβανόμενο ή 
διαρκή χαρακτήρα τους, καθώς και το 
βαθμό σοβαρότητάς τους, επί τη βάσει των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
προσαρτώνται στον παρόντα κανονισμό.*

3. Η λήψη του εν λόγω πειθαρχικού μέτρου 
αποφασίζεται χωρίς συζήτηση και με τη 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος 
ψηφοφορίας. Οι αιτήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 149, παράγραφος 3, ή το άρθρο 160, 
παράγραφος 1, του Κανονισμού δεν 
γίνονται δεκτές.

3. Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 
συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
α) επίπληξη·
β) απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης 
διαμονής για διάρκεια που μπορεί να 
κυμαίνεται από δύο έως δέκα ημέρες και/ή 
αποζημίωσης γενικών εξόδων για διάρκεια 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
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μήνες·
γ) χωρίς να θίγεται η άσκηση του 
δικαιώματος ψήφου στην ολομέλεια, και 
υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, 
της αυστηρής τήρησης των κανόνων 
συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή, για 
διάρκεια που μπορεί να κυμαίνεται από 
δύο έως δέκα συναπτές ημέρες 
συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 
οιουδήποτε εκ των οργάνων του, των 
επιτροπών του ή των αντιπροσωπειών του,
της συμμετοχής στο σύνολο ή μέρος των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου·
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των Προέδρων, 
σύμφωνα με το άρθρο 18, πρότασης για 
την αναστολή ή την αφαίρεση μίας ή 
περισσοτέρων εκλογικών εντολών που 
ασκεί ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο·
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[ * βλ. Παράρτημα XVI α]

Τροπολογία: Gérard Onesta

Τροπολογία 14
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τη συμβιβαστική τροπολογία 10 του εισηγητή)

Άρθρο 148

Αταξία στο Κοινοβούλιο Διαδικασίες εσωτερικής προσφυγής
Σε περίπτωση αταξίας στο Κοινοβούλιο η 
οποία απειλεί να διαταράξει την ομαλή 
διεξαγωγή των συζητήσεων, ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη διακοπή για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή τη λήξη της συνεδρίασης 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Αν 
δεν είναι δυνατό να εισακουσθεί, 
εγκαταλείπει την έδρα, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται διακοπή της συνεδρίασης. Η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου.

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 
ασκήσει εσωτερική προσφυγή ενώπιον του 
Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 
κοινοποίηση της επιβληθείσης από τον 
Πρόεδρο κύρωσης, προσφυγή η οποία 
αναστέλλει την εφαρμογή της κύρωσης 
αυτής. Το Προεδρείο μπορεί, το αργότερο 
τέσσερις εβδομάδες μετά την κατάθεση 
της προσφυγής, να ακυρώσει, να 
επικυρώσει ή να μειώσει την εμβέλεια της 
επιβληθείσης κύρωσης, χωρίς να θίγονται 
τα δικαιώματα εξωτερικών προσφυγών 
που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν 
υπάρξει απόφαση εντός της ταχθείσης 
προθεσμίας, η προσφυγή θεωρείται άκυρη.
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Τροπολογία: Gérard Onesta

Τροπολογία 15
(Συμβιβαστική τροπολογία η οποία περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της συμβιβαστικής 

τροπολογίας 2 και αντικαθιστά τη συμβιβαστική τροπολογία 3)
Παράρτημα XVI α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI α
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων συμπεριφοράς που 
εφαρμόζονται στους βουλευτές
1. Θα πρέπει να γίνει διάκριση των 
συμπεριφορών οπτικής φύσεως, οι οποίες 
μπορούν να γίνουν ανεκτές, αρκεί να μην 
είναι υβριστικές και/ή δυσφημιστικές, να 
τηρούν λογικές αναλογίες και να μη 
δημιουργούν συγκρούσεις, και των 
συμπεριφορών που προκαλούν ενεργό 
διατάραξη οιασδήποτε κοινοβουλευτικής 
δραστηριότητας.
2. Οι βουλευτές έχουν ευθύνη σε 
περίπτωση που πρόσωπα τα οποία καλούν 
ή των οποίων διευκολύνουν την πρόσβαση 
στο Κοινοβούλιο, δεν σέβονται, εντός των 
χώρων του, τους κανόνες συμπεριφοράς 
που ισχύουν για τους βουλευτές.
Ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποί του ασκούν 
πειθαρχική εξουσία έναντι των προσώπων 
αυτών ή οιουδήποτε άλλου προσώπου που 
δεν έχει σχέση με το Κοινοβούλιο και 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του.
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