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Artykuł 9 ustęp 1b (nowy)

1 b. Stosowanie niniejszego artykułu nie 
narusza w żaden sposób żywotności 
dyskusji prowadzonych w Parlamencie ani 
wolności słowa posłów.
Opiera się ono na całkowitym 
poszanowaniu prerogatyw posłów, które 
zostały określone w prawie pierwotnym 
oraz w Regulaminie, który ma do posłów 
zastosowanie. 
Artykuł ten jest stosowany w oparciu o 
zasadę przejrzystości i zapewnia całkowitą 
jawność w stosunku do posłów, którzy są 
osobiście powiadamiani o przysługujących 
im prawach i obowiązkach.
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Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 13
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 9)

147

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

1. W przypadku, gdy poseł w wyjątkowo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu naruszając zasady 
określone w art. 9, Przewodniczący po 
wysłuchaniu posła podejmuje 
umotywowaną decyzję w sprawie przyjęcia 
odpowiednich sankcji, o której informuje 
zainteresowanego posła, przewodniczących 
organów, komisji i delegacji, do których 
poseł należy, a następnie podaje ją do 
wiadomości 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. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 
może przekroczyć pięciu minut.

2. Ocena obserwowanych zachowań musi 
uwzględniać ich wyjątkowy, powracający 
bądź ciągły charakter, a także ich powagę 
na podstawie wytycznych znajdujących się 
w załączniku niniejszego Regulaminu.*

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.

3. Przyjęta sankcja może obejmować jeden 
lub kilka następujących środków:
a) nagana;
b) utrata prawa do otrzymywania dodatku 
pobytowego w okresie obejmującym od 
dwóch do dziesięciu dni i/lub zwrotu 
kosztów ogólnych w okresie 
nieprzekraczającym trzech miesięcy;
c) bez uszczerbku dla prawa do głosowania 
na posiedzeniu plenarnym i z zastrzeżeniem 
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ścisłego poszanowania kodeksu 
postępowania, czasowe zawieszenie 
uczestnictwa w całości lub części prac 
Parlamentu na okres obejmujący od dwóch 
do dziesięciu następujących po sobie dni, w 
czasie których obraduje Parlament lub 
jakikolwiek z jego organów, komisji lub 
delegacji;
d) przedłożenie Konferencji 
Przewodniczących zgodnie z art. 18 
propozycji zawieszenia lub wycofania 
mandatu(ów) wyborczego(ych) 
zajmowanych w Parlamencie;

Or. fr

[* patrz: załącznik XVI a.]

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 14
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 10)
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Zakłócenie porządku w Parlamencie Wewnętrzne procedury odwoławcze
Jeśli w Zgromadzeniu zakłócony zostaje 
porządek w sposób utrudniający 
kontynuację obrad, Przewodniczący w celu 
przywrócenia porządku zawiesza 
posiedzenie na określony czas lub zamyka 
posiedzenie. 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 wszcząć w 
Prezydium wewnętrzną procedurę 
odwoławczą w terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia o sankcjach 
przyjętych przez Przewodniczącego, przy 
czym procedura ta wstrzymuje zastosowanie 
sankcji. W okresie nieprzekraczającym 
czterech tygodni od daty wszczęcia 
procedury odwoławczej Prezydium może 
unieważnić, potwierdzić lub zmniejszyć 
wymiar przyjętych sankcji, nie naruszając 
prawa do zewnętrznej procedury odwołania 
przysługującego zainteresowanemu 
posłowi. W przypadku braku decyzji 
Prezydium w wyznaczonym terminie, 
sankcja zostaje unieważniona.

Or. fr



PE 365.104v01-00 4/4 AM\592010PL.doc

PL

Poprawkę złożył Gérard Onesta

Poprawka 15
(Poprawka kompromisowa przytaczająca pierwszą część poprawki kompromisowej 2 i 

zastępująca poprawkę kompromisową 3)
Załącznik XVIa (nowy)

ZAŁĄCZNIK XVI a
Wytyczne dotyczące interpretacji kodeksu 
postępowania mającego zastosowanie do
posłów
1. Należy odróżnić dające się zaobserwować 
zachowania, które mogą być tolerowane, 
pod warunkiem, że nie są one uwłaczające 
lub oszczercze, mieszczą się w rozsądnych 
granicach i nie stanowią przyczyny 
konfliktu, od tych, które powodują 
rzeczywiste zakłócenia  jakiejkolwiek 
działalności parlamentarnej.
2. Posłowie są pociągani do 
odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby 
przez nich zatrudnione lub osoby, którym 
posłowie umożliwiają wstęp do Parlamentu, 
nie respektują w pomieszczeniach 
parlamentarnych kodeksu postępowania 
mającego zastosowanie w odniesieniu do 
posłów.
Przewodniczący lub jego przedstawiciele 
korzystają z uprawnień dyscyplinarnych 
wobec tych osób lub każdej innej osoby z 
zewnątrz znajdującej się w pomieszczeniach 
Parlamentu.

Or. fr


