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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta

Tarkistus 12
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen 2 (esittelijä))

9 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tämän artiklan soveltaminen ei saa 
rajoittaa millään tavoin parlamentin 
keskustelujen eloisaa luonnetta eikä 
jäsenten sananvapautta.
Artiklaa sovellettaessa kunnioitetaan 
täysimääräisesti primaarioikeudessa ja 
jäsenten asemaa koskevissa säännöissä 
määriteltyjä jäsenten oikeuksia.
Artiklan soveltaminen pohjautuu 
avoimuusperiaatteeseen ja se takaa täyden 
julkisuuden jäsenten keskuudessa, joille 
tiedotetaan henkilökohtaisesti heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta

Tarkistus 13
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen 9 (esittelijä))

147 artikla

Jäsenten poistaminen istuntosalista Seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos parlamentin 
toimintaa häiritään ehdottaa parlamentille 
joko välittömästi tai viimeistään 
seuraavalla istuntojaksolla varoituksen 
antamista, johon ilman eri toimenpiteitä 
liittyy istuntosalista poistaminen 
välittömästi sekä kahdesta viiteen päivään 
kestävä istunnoista pidättäminen.

1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi erityisen vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos parlamentin 
toimintaa häiritään 9 artiklassa 
määriteltyjen periaatteiden vastaisesti tehdä
kyseisen jäsenen kanssa keskusteltuaan 
perustellun päätöksen asianmukaisesta 
seuraamuksesta ja ilmoittaa siitä kyseiselle
jäsenelle sekä niiden parlamentin elinten, 
valiokuntien ja valtuuskuntien 
puheenjohtajille, joihin tämä kuuluu, 
ennen kuin ilmoittaa asiasta 
täysistunnossa.

2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka 
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa ennen 
äänestystä. Hänellä on enintään viisi 
minuuttia puheaikaa.

2. Havaitun käyttäytymisen arvioinnissa on 
otettava huomioon sen hetkellinen, 
jaksottainen tai pysyvä luonne sekä sen 
vakavuusaste tähän asetukseen liitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti.*

3. Esitetystä järjestyksenpidollisesta 
toimenpiteestä toimitetaan koneäänestys 
ilman keskustelua. Työjärjestyksen 
149 artiklan 3 kohdan ja 160 artiklan 
1 kohdan mukaiset pyynnöt eivät ole 
sallittuja.

3. Nämä seuraamukset voivat koostua 
yhdestä tai useammasta seuraavassa 
lueteltavasta toimenpiteestä:

a) jäsenelle annetaan huomautus;
b) jäsenen oikeus päivärahaan pidätetään 
vähintään kahden ja enintään kymmenen 
päivän ajaksi ja/tai oikeus yleiseen 
kulukorvaukseen enintään kolmen 
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kuukauden ajaksi;
c) jäsenelle annetaan määräaikainen kielto 
osallistua mihinkään parlamentin 
toimintaan tai osaan sen toiminnasta 
vähintään kahden ja enintään kymmenen 
parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, 
valiokunnan tai valtuuskunnan
peräkkäisen istuntopäivän aikana, 
rajoittamatta kuitenkaan hänen oikeuttaan 
äänestää täysistunnossa menettelysääntöjä 
tiukasti noudattaen;
d) puheenjohtajakokoukselle toimitetaan 
18 artiklan mukaisesti ehdotus jonkin tai 
joidenkin asianomaisen jäsenen hoitamien 
parlamentin sisäisten luottamustehtävien 
pidättämisestä tai peruuttamisesta.

Or. fr

Perustelu

[Ks. liite XVI a].

Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta

Tarkistus 14
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen 10 (esittelijä))

148 artikla

Häiriöt Sisäiset valitusmenettelyt
Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu puhemiehen 
paikalta, jolloin istunto keskeytyy. 
Puhemies kutsuu istunnon uudelleen 
koolle

Asianomainen jäsen voi jättää 
puhemiehistölle kahden viikon määräajan 
kuluessa puhemiehen määräämän 
seuraamuksen ilmoittamisesta sisäisen 
valituksen, joka keskeyttää seuraamuksen 
soveltamisen. Puhemiehistö voi viimeistään 
neljän viikon kuluttua valituksen 
jättämisestä peruuttaa tai vahvistaa 
langetetun seuraamuksen tai lieventää sitä
rajoittamatta kuitenkaan asianomaisen 
jäsenen oikeutta turvautua ulkoisiin 
valitusmenettelyihin. Jos puhemiehistö ei 
anna päätöstä annetun määräajan 
kuluessa, seuraamus katsotaan 
mitätöidyksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta

Tarkistus 15
(Tämä kompromissitarkistus toistaa kompromissitarkistuksen 2 ensimmäisen osan ja korvaa 

kompromissitarkistuksen 3)
Liite XVI a (uusi)

Liite XVI a
Jäseniin sovellettavien menettelysääntöjen 
tulkintaa koskevat suuntaviivat
1. On erotettava toisistaan yhtäältä näkyvä 
käytös, joka voidaan hyväksyä, mikäli se ei 
ole loukkaavaa ja/tai panettelevaa ja mikäli 
se pysyy kohtuuden rajoissa eikä johda 
yhteenottoihin, ja toisaalta käytös, joka 
aktiivisesti häiritsee jotakin parlamentin 
toimintaa. 
2. Jos henkilö, jonka parlamentin jäsen on 
ottanut työhön tai jonka pääsyä 
parlamenttiin tämä on helpottanut, rikkoo 
parlamentin tiloissa jäseniin sovellettavia 
menettelysääntöjä, vastuu asiasta on 
asianomaisella parlamentin jäsenellä.
Kyseiset henkilöt ja muut ulkopuoliset, 
parlamentin tiloissa oleskevat henkilöt 
kuuluvat puhemiehen ja tämän edustajien 
järjestyksenpitovaltaan.

Or. fr


