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Člen 9, odstavek 1b (novo)

1b. Izvajanje člena nikakor ne vpliva na 
živahnost parlamentarnih razprav ali 
svobodo govora poslancev.
Temelji na polnem spoštovanju pristojnosti 
poslancev, kot so določene v primarni 
zakonodaji in zanje veljavnem statutu. 
Temelji na načelu preglednosti in je v celoti 
na vpogled poslancem, ki so posamično 
obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih. 

Or. fr
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Izključitev poslancev Sankcije
1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po izdaji 
uradnega obvestila ali najkasneje do 
naslednjega delnega zasedanja predlaga, 
da Parlament izreče grajo, ki vključuje 
takojšnjo odstranitev iz sejne dvorane in 
izključitev za dva do pet dni.

1. V primerih izjemno hude kršitve reda ali 
motenja Parlamenta, ko so kršena načela iz 
člena 9, predsednik potem, ko je poslušal 
nastop poslanca, sprejme utemeljeno 
odločitev in izreče ustrezen kazenski ukrep, 
o čemer obvesti poslanca in predsednike 
organov, odborov in delegacij, katerim 
poslanec pripada, nakar obvestilo predstavi 
na plenarnem zasedanju. 

2. . Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je do 
dogodkov prišlo, bodisi, v primeru motenja 
zunaj sejne dvorane, ko je predsednik o tem 
obveščen, vendar najkasneje na naslednjem 
delnem zasedanju. Zadevni poslanec ima 
pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

2. Ocena opaženih vedenjskih oblik mora 
upoštevati njihovo posamičnost, 
ponavljanje ali trajnost, oziroma kako hude 
so te oblike. Temelji na smernicah, ki so 
priložene poslovniku.*

3. O predlaganem disciplinskem ukrepu se 
glasuje elektronsko brez razprave. Zahteve, 
vložene v skladu s členom 149(3) ali 160(1), 
niso dopustne.

3. Izrečene sankcije lahko predstavljajo 
enega ali več od naslednjih ukrepov:
a) graja
b) izguba pravice do izplačila dnevnic za 
obdobje od 2 do 10 dni in/ali splošnega 
nadomestila stroškov za obdobje, ki ne 
presega treh mesecev;
c) začasna izključitev s sej Parlamenta ali 
katerega koli od njegovih organov, odborov 
ali delegacij oziroma izključitev iz vseh ali 
nekaterih dejavnosti Parlamenta, brez 
poseganja v pravico do glasovanja na 
plenarnem zasedanju in ob strogem 
upoštevanju pravil ravnanja. Ta ukrep se 
sprejme za obdobje od 2 do 10 zaporednih 
dni;
d) v skladu s členom 18 posredovanje 
konferenci predsednikov predloga za 
začasno izključitev ali odvzem enega ali več 
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volilnih mandatov v Parlamentu; 

Or. fr
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Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Zadevni poslanec lahko v roku največ dveh 
tednov od prejema obvestila o kazenskem 
ukrepu, ki ga je sprejel predsednik, pri 
predsedstvu sproži notranji postopek 
pritožbe, s katerim se prekine izvajanje 
ukrepa. Predsedstvo lahko najkasneje v 
štirih tednih po vložitvi pritožbe sprejete 
ukrepe razveljavi, potrdi ali zmanjša, brez 
poseganja v pravico do zunanje pritožbe, ki 
je na voljo poslancu. Če v tem roku 
predsedstvo ne sprejme nobenega sklepa, 
kazenski ukrep velja za ničnega. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 15
(Predlog sporazumne spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 2 in 3)

Priloga XVI a (novo)

PRILOGA XVI a.
Smernice za enotno tolmačenje pravil 
ravnanja za poslance
1. Treba je razlikovati med vedenjskimi 
oblikami, ki so vidne in dopustne, če niso 
žaljive in/ali niso klevetanje, če ostajajo v 
razumnem obsegu in ne sprožajo sporov, 
ter med vedenjskimi oblikami, ki aktivno 
motijo katero koli dejavnost Parlamenta.
2. Odgovornost poslancev nastopi takoj, ko 
osebe, ki jih zaposlujejo ali katerim 
omogočijo dostop do Parlamenta, v 
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prostorih Parlamenta ne spoštujejo pravil 
vedenja, ki veljajo za poslance.
Predsednik ali njegovi predstavniki za te 
osebe ali katere koli druge zunanje osebe, 
ki se nahajajo v prostorih Parlamenta, 
uporabijo disciplinska pooblastila.

Or. fr


