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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden med hensyn til adfærdsregler for 
dets medlemmer
(2005/2075(REG))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til formandens skrivelse af 18. marts 2005,

− der henviser til Præsidiets forslag af 7. marts 2005 til ændringer af forretningsordenen,

− der henviser til forretningsordenens artikel 202,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2005),

A. der mener, at det er vigtigt at sikre, at Parlamentets arbejde kan finde sted med 
værdighed, samtidig med at forhandlingerne kan bevare deres levende islæt,

B. der mener, at de nuværende bestemmelser i forretningsordenen ikke giver mulighed for 
at reagere passende på alle de hændelser, der forstyrrer Parlamentets arbejde og andre 
aktiviteter i Parlamentets bygninger,

C. der mener, at det lige som i alle andre parlamentariske forsamlinger er nødvendigt at 
åbne mulighed for at fastsætte sanktioner over for de medlemmer, der ikke overholder 
adfærdsreglerne, som Parlamentet har til opgave at fastsætte i store træk, samt mulighed 
for intern klage over afgørelser om sådanne sanktioner, således at retten til forsvar 
sikres,

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. pålægger Præsidiet at fastlægge adfærdsreglerne i henhold til disse ændringer senest tre 
måneder, efter at de er blevet vedtaget;

3. vedtager, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den mødeperiode, som følger, 
efter at Præsidiet har truffet afgørelse i henhold til punkt 2;

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter til orientering.
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 9, overskrift og stk. 1, afsnit 1

Adfærdsregler Medlemmernes økonomiske interesser 
samt adfærdsregler og adgang til 
Parlamentet 

1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler 
for sine medlemmer. Sådanne regler 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
202, stk. 2, og vedføjes forretningsordenen.

1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler 
om gennemsigtighed vedrørende 
medlemmernes finansielle interesser, som
vedføjes forretningsordenen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse artiklens overskrift og ordlyden i stk. 1, afsnit 1, så der skabes 
overensstemmelse med tilføjelserne i de nye stk. 1a, 1b, 1c, 1d og 1e.

Ændringsforslag 2
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. Enhver adfærd under møder i 
udvalgene, delegationerne og 
Parlamentets andre organer som nævnt i 
afsnit I, kapitel 3, samt generelt adfærd i 
Parlamentets bygninger skal respektere de 
principper og værdier, der nævnes i EU-
traktatens artikel 6, stk. 1-3, sikre 
Parlamentets værdighed og ikke 
vanskeliggøre en normal afvikling af dets 
arbejde.

Begrundelse

Det drejer sig her om at fastlægge både de hovedprincipper, som skal være til inspiration for 
medlemmernes adfærd, hvilket især forklarer henvisningen til EU-traktatens artikel 6, samt 
anvendelsesområdets for de adfærdsregler, der nævnes i de følgende stykker.

Ændringsforslag 3
Artikel 9, stk. 1 b (nyt)

1b. Præsidiet, der fuldt ud tager hensyn til 
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medlemmernes beføjelser, som de 
defineres i den primære ret og i den statut, 
der gælder for dem, fastlægger på 
grundlag af retningslinjerne i denne 
artikels stk. 1a og 1c adfærdsregler for 
Parlamentets medlemmer og tager 
ligeledes hensyn til den beskrevne 
adfærds lejlighedsvise, gentagende eller 
permanente karakter. Disse regler finder 
anvendelse i de i stk. 1a nævnte organer 
og bygninger. De meddeles personligt 
hvert medlem og vedføjes 
forretningsordenen.

Begrundelse

Dette stykke tildeler Præsidiet kompetence til at udarbejde detaljerne i de adfærdsregler, der 
gælder for medlemmerne, og som skal sikre en normal afvikling af Parlamentets arbejde og 
aktiviteter på grundlag af og under overholdelse af retningslinjerne i stk. 1a og 1c nyt. Af 
hensyn til gennemsigtigheden og for at intet medlem kan være uden kendskab til dem, 
fastlægges det også, at reglerne skal meddeles personligt til hvert medlem med navns 
nævnelse.

Ændringsforslag 4
Artikel 9, stk. 1 c (nyt)

1c. Der bør skelnes mellem på den ene 
side synlige og tavse former for adfærd, 
som begge 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, samt uautoriseret videregivelse 
af oplysninger, der er modtaget i 
forbindelse med en 
fortrolighedsprocedure.

Begrundelse

Der bør skabes rammer for de gennemførelsesbestemmelser, som Præsidiet vedtager, 
samtidig med at der skabes et vist rum til, at medlemmerne kan udtrykke sig på forskellig vis.
Desuden er det nødvendig at skabe et retligt grundlag, der giver mulighed for at udvide 
anordningen til at omfatte overtrædelser af fortroligheden, når der er beføjelse til den.
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Ændringsforslag 5
Artikel 9, stk. 1 d (nyt)

1d. De foranstaltninger, der skal sikre, at 
adfærdsreglerne overholdes, og som 
fastsættes af Præsidiet i overensstemmelse 
med stk. 1b, fastlægges i artikel 146-148. 
Præsidiet fastlægger retningslinjerne for 
gennemførelsen af foranstaltningerne 
under hensyntagen til, hvor alvorlig 
overtrædelsen af disse regler er, og 
meddeler dem hvert medlem personligt.

Begrundelse

Det drejer sig her både om at henvise til de artikler, der indeholder foranstaltninger, der kan 
træffes i tilfælde af, at adfærdsreglerne overtrædes, og om at overdrage Præsidiet retten til at 
fastlægge retningslinjer for gennemførelse af disse foranstaltninger, som af samme hensyn til 
gennemsigtigheden som i stk. 1b bør meddeles til hvert medlem.

Ændringsforslag 6
Artikel 9, stk. 1 e (nyt)

1e. Medlemmerne drages til ansvar, hvis 
personer, de ansætter eller giver adgang 
til Parlamentet, overtræder de 
adfærdsregler, Præsidiet har fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1b.
Generalsekretæren sørger for, at reglerne 
overholdes af disse personer, og 
formanden træffer i givet fald de 
relevante foranstaltninger på grundlag af 
artikel 146-148.

Begrundelse

Et vist antal konkrete tilfælde har vist, at nogle episoder blev foranlediget af personer med 
forbindelse til medlemmerne, eller som medlemmerne har givet adgang til Parlamentet. De 
pågældende medlemmer bør således drages til ansvar, og det bør gøres muligt for 
Generalsekretæren at sikre, at de adfærdsregler, som medlemmerne er blevet pålagt, 
overholdes af de udenforstående personer, som er tilknyttet medlemmerne på den ene eller 
anden måde.

Ændringsforslag 7
Artikel 96, stk. 3
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3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt 
offentlige. Et udvalg kan dog senest ved
godkendelsen af dagsordenen for det 
pågældende møde vedtage at dele 
dagsordenen for et bestemt møde op i 
punkter, der behandles på et offentligt 
møde, og punkter, der behandles på et 
lukket møde. Hvis et møde holdes for 
lukkede døre, kan udvalget med forbehold 
af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
give aktindsigt i dokumenter og protokoller 
fra mødet.

3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt 
offentlige. Et udvalg kan dog senest ved 
godkendelsen af dagsordenen for det 
pågældende møde vedtage at dele 
dagsordenen for et bestemt møde op i 
punkter, der behandles på et offentligt 
møde, og punkter, der behandles på et 
lukket møde. Hvis et møde holdes for 
lukkede døre, kan udvalget med forbehold 
af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
give aktindsigt i dokumenter og protokoller 
fra mødet. De dokumenter, der henhører 
under undtagelserne i samme artikel 4, 
kan af udvalgsformanden udleveres til 
udvalgsmedlemmerne til fortrolig 
behandling. Forretningsordenens artikel 
146-148 finder anvendelse ved alle 
overtrædelser af fortrolighedsreglerne.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er der ingen bestemmelse, der bemyndiger en udvalgsformand til at 
uddele fortrolige dokumenter til medlemmerne af udvalget, herunder interne dokumenter til 
Parlamentet, som han har modtaget. Der bør rettes op på denne mangel, samtidig med at der 
forudses sanktioner, hvis fortroligheden brydes. Overholdelse af fortrolighed bør dækkes af 
adfærdsreglerne, som det fremgår af artikel 1, stk. 1c (nyt).

Ændringsforslag 8
Afsnit VI, kapitel 3a (nyt), overskrift (ny) (indsættes før artikel 146)

KAPITEL 3a
FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE 
AF OVERTRÆDELSE AF 
ADFÆRDSREGLERNE

Begrundelse

Oprettelsen af et nyt kapitel er et kompromis, som har til formål ikke at bringe uorden i 
forretningsordenens nuværende struktur, samtidig med at det gøres tydeligt, at de 
foranstaltninger, det omhandler, ikke begrænser sig udelukkende til Parlamentets sessioner 
(overskrift VI, som artikel 146-148 omhandler), men finder anvendelse på alle de tilfælde, der 
er omtalt i artikel 9, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 9
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Artikel 146, overskrift og stk. 1

Ordensbestemmelser Øjeblikkelige foranstaltninger
1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
måtte forstyrre mødet, til orden.

1. Formanden kalder ethvert medlem, som 
ikke overholder reglerne i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a-
1c, til orden.

Begrundelse

Der bør fremover henvises til adfærdsreglerne i overensstemmelse med artikel 9 i dens nye 
ordlyd, som dækker forstyrrelser af mødet, men samtidig har en meget større rækkevidde. For 
at kunne skelne den slags foranstaltninger, der tages i det øjeblik, uroen opstår, fra eventuelle 
sanktioner, som kan tilføjes senere, ændres også artiklens overskrift.

Ændringsforslag 10
Artikel 146, stk. 3

3. Ved yderligere gentagelse kan 
formanden bortvise den pågældende fra 
salen for resten af mødet.
Generalsekretæren drager med bistand fra 
betjentene og om nødvendigt fra 
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg 
for, at denne disciplinære forholdsregel 
straks føres ud i livet.

3. Ved yderligere gentagelse eller i de mest 
alvorlige tilfælde, såsom under højtidelige 
møder, kan formanden umiddelbart efter 
at have kaldt til orden første gang uden 
resultat bortvise den pågældende fra salen 
for resten af mødet. Generalsekretæren 
drager med bistand fra betjentene og om 
nødvendigt fra Parlamentets 
sikkerhedstjeneste omsorg for, at denne 
disciplinære forholdsregel straks føres ud i 
livet.

Begrundelse

Det bør være muligt for formanden for mødet med øjeblikkelig virkning at bortvise et medlem, 
som ikke adlyder første gang, formanden kalder til orden, hvis den uro, som medlemmet giver 
anledning til, er så alvorlig, at den tydeligvis er til gene for en normal afvikling af arbejdet og 
for Parlamentets ry, navnlig når det drejer sig om et højtideligt møde med deltagelse af en 
æresgæst.

Ændringsforslag 11
Artikel 146, stk. 3 a (nyt)

3a. Opstår der forstyrrende uro i 
Parlamentet, og vanskeliggøres 
forhandlingernes videre forløb derved, 
kan formanden for at genoprette roen 
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midlertidigt afbryde eller hæve mødet.
Kan han ikke skaffe sig ørenlyd, forlader 
han formandspladsen; dermed er mødet 
afbrudt. Formanden indkalder til 
genoptagelse af mødet.

(Dette ændringsforslag svarer til teksten i den nuværende artikel 148)

Begrundelse

Det drejer sig her om at overføre ordlyden fra den nuværende artikel 148, da de 
bestemmelser, som artikel 148 fastlægger, åbenlyst omhandler øjeblikkelige foranstaltninger.

Ændringsforslag 12
Artikel 146, stk. 3 b (nyt)

3b. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen 
af adfærdsreglerne er, kan 
mødeformanden anmode formanden om 
at gennemføre artikel 147 senest under 
den efterfølgende mødeperiode eller det 
efterfølgende møde i det pågældende 
organ.

Begrundelse

Det er nødvendigt at forudse situationer, hvor det ikke er Parlamentets formand, men derimod 
næstformanden, der er formand for mødet eller udvalget, eller hvor det drejer sig om et af 
Parlamentets andre organer eller om en episode, der har fundet sted i Parlamentets 
bygninger. I betragtning af, at det kun er Parlamentets formand, der kan fastsætte en af de 
sanktioner, der er omtalt i artikel 147, bør der derfor være en særlig bestemmelse, der 
henviser til, hvilken sanktion der om nødvendigt bør anvendes.

Ændringsforslag 13
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 

1. Hvis sanktionerne i artikel 146 ikke er 
relevante eller viser sig at være 
utilstrækkelige, eller i tilfælde af grov 
overtrædelse af reglerne træffer 
formanden, efter at have hørt det 
pågældende medlem, en begrundet 
afgørelse om, hvilke sanktioner der skal 
fastsættes på grundlag af de 
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to til fem dage. retningslinjer, der er fastlagt af Præsidiet 
i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
og underretter det pågældende medlem 
herom samt formændene for de organer, 
medlemmet tilhører, inden han giver 
plenarforsamlingen meddelelse om 
sanktionerne.

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. Disse sanktioner kan bestå af en eller 
flere af følgende foranstaltninger:
a) irettesættelse,
b) fratagelse af retten til dagpenge 
og/eller til godtgørelse af generelle 
omkostninger i højst tre måneder,
c) uden at stemmeretten under 
plenarmødet fratages, og på betingelse af, 
at adfærdsreglerne nøje overholdes, 
midlertidig udelukkelse fra møder i 
Parlamentet eller andre af dets organer 
eller fra deltagelse i samtlige eller en del 
af Parlamentets aktiviteter i en periode på 
2-20 fortløbende mødedage, 
d) indgivelse af forslag til 
Formandskonferencen i 
overensstemmelse med artikel 18, der kan 
føre til udelukkelse eller inddragelse af et 
eller flere mandater i Parlamentet,
e) inddragelse af justitsmyndighederne i 
tilfælde af en handling, der kan medføre 
strafferetligt ansvar, idet meddelelsen 
herom på plenarmødet betyder, at det 
kompetente udvalg forelægges en 
anmodning om at hæve det pågældende 
medlems parlamentariske immunitet.

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.

udgår

Begrundelse

Denne artikel erstatter fuldstændigt den nuværende artikel 147 med en række sanktioner i stk. 
2, som bortset fra sanktionen under punkt e) allerede er fastlagt i forretningsordenens artikel 
18 og bilag VII, punkt A, stk. 5, samt artikel 11, stk. 3 og 4, i statutten, som fastsætter 
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vederlag og godtgørelser for parlamentsmedlemmer (som omhandler dagpenge, hvortil der 
tilsvarende kunne tilføjes godtgørelse af generelle omkostninger), vedtaget af Præsidiet.
Punkt e) ovenfor har til formål at bringe en løsning på de alvorligste tilfælde, der kan 
idømmes strafferetlige sanktioner, særlig tilfælde med fysisk vold. Stk. 1 bemyndiger 
Parlamentets formand til som den eneste at vedtage sanktioner og foretage den nødvendige 
offentliggørelse af dem.

Ændringsforslag 14
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.

1. Medlemmet, som har fået pålagt en 
eller flere af sanktionerne i artikel 147, 
stk. 2, litra a)-d), kan inden to uger, efter 
at han er blevet underrettet om 
sanktionen, til Kvæstorkollegiet indgive 
en intern klage mod denne afgørelse, 
uden at dette har opsættende virkning.

2. Kvæstorkollegiet behandler klagen ud 
fra oplysninger om, hvorfor formanden 
har truffet afgørelse om sanktionen, og 
hører det pågældende medlem.
3. Præsidiet kan efter forslag fra 
Kvæstorkollegiet og senest fire uger, efter 
at klagen er blevet indgivet, annullere, 
bekræfte eller mindske omfanget af den 
eller de pålagte sanktioner. Foreligger der 
ikke nogen afgørelse inden fristens udløb, 
betragtes klagen som afvist.

(Den udgåede tekst findes i ændringsforslag 11 i dette udkast til betænkning - artikel 146, stk. 
3a, (nyt))

Begrundelse

Denne artikel er helt ny (det nuværende indhold er overført til artikel 146, stk. 3a, (nyt)) og 
fastlægger de interne klagemuligheder over Formandens afgørelser om sanktioner, bortset 
fra foranstaltningen i artikel 147, stk. 2, punkt e), i den ændrede udgave, som tydeligvis ikke 
angår en klage. Artiklen sikrer udøvelse af en intern klage, som er nødvendig i enhver strid.
Præsidiet tildeles opgaven som appelinstans for den afgørelse, der er truffet af Parlamentet, 
mens behandlingen af klagen foretages af Kvæstorkollegiet, som er den mest egnede instans 
til at forsvare medlemmernes personlige interesser. For at sikre, at foranstaltningerne 
effektivitet, og at der er sammenhæng i proceduren, fastlægger artiklen for det første, at 
klagen ikke har opsættende virkning, og for det andet, at der gives afslag på klagen, hvis 
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Præsidiet ikke træffer afgørelse inden fristens udløb (som tager hensyn til frister for eksterne 
klager), hvilket kunne være tilfældet i sommerpausen.
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BEGRUNDELSE

I. BETÆNKNINGENS FORMÅL

På baggrund af de gentagne episoder, der gennem årene har fundet sted, hovedsagelig, 
men ikke udelukkende, i mødesalen, forekommer det nødvendigt, at det klarere 
fastlægges, hvilke adfærdsregler medlemmerne skal overholde, samt hvordan man 
sikrer, at de bliver overholdt, og hvilke sanktioner overtrædelser af reglerne skal 
medføre. Det bør således overvejes at ændre forretningsordenens nuværende 
bestemmelser (artikel 146-148), som tydeligt har vist sig at være utilstrækkelige, uden 
dog at overskride grænserne for Parlamentets beføjelser, særlig med hensyn til de rettigheder, 
der er forbundet med medlemmets mandat, og det følsomme spørgsmål om den form, som 
den parlamentariske ytringsfrihed eventuelt kan eller ikke kan tage. Det mål, som ordføreren 
har for øje med disse forslag, har derfor været at finde en balance, der gør det muligt for 
Parlamentet at være levende, men værdigt. Og værdigt, men levende.

II. OPSTÅEDE PROBLEMER

Forstyrrelserne af en normal afvikling af Parlamentets arbejde har taget til i hyppighed og 
intensitet gennem årene, og den indeværende valgperiode har siden begyndelsen været 
kendetegnet ved en stigning af antallet af episoder, hvilket sikkert skyldes en større 
uensartethed og mangfoldighed i medlemmernes politiske orientering.

Der har bl.a. været tale om gentagne afbrydelser af talerne, almindelig larm eller larm 
provokeret af grupper af medlemmer, svingen med skilte eller bannere, samordnet påklædning 
med klare budskaber og sågar slagsmål mellem medlemmer eller forstyrrelse af 
arrangementer arrangeret af eller i Parlamentet, herunder gennem udenforstående personer, 
som visse medlemmer havde skaffet adgang til Parlamentets bygninger.

De pågældende episoder har hovedsagelig fundet sted i mødesalen, men har undertiden også 
berørt andre mødelokaler, hvor nogle af Parlamentets organer holdt møde, eller andre steder 
inden for Parlamentets område.

III. VEDTAGEDE RETNINGSLINJER

Erfaringen har vist, at de instrumenter, Parlamentets myndigheder og organer i dag råder over 
med henblik på at sikre en korrekt afvikling af arbejdet, ikke længere står mål med 
episodernes antal og forskelligartethed og hverken gør det muligt at forhindre dem eller at 
pålægge de pågældende personer passende eller effektive sanktioner.

De ændringsforslag til forretningsordenen, som ordføreren fremlægger set i lyset af den 
komparative undersøgelse om situationen i de nationale parlamenter (doc. PE 360.483) og af 
udtalelsen fremlagt af Juridisk Tjeneste på mødet i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
den 13. juni 2005, har til formål at indføre mere præcise adfærdsregler, som Parlamentets 
medlemmer skal overholde, når de optræder i Parlamentet eller i forbindelse med aktiviteter, 
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som har forbindelse med Parlamentet, og at fastlægge de eventuelle konsekvenser af 
overtrædelser af reglerne, således at man både kan sikre en harmonisk udøvelse af de 
beføjelser, der er tildelt Parlamentet, og den værdighed, der klæder en EU-institution og en 
parlamentarisk forsamling.

Da det ikke drejer sig om en generel ændring af forretningsordenen, indgår de foreslåede 
ændringer i dens nuværende struktur og påvirker ikke nummereringen af artiklerne.

Der skal naturligvis indføres retningslinjer, der har indflydelse på sådanne regler samt arten 
på de foranstaltninger, der træffes for at pålægge sanktioner for overtrædelser af reglerne, i 
selve forretningsordenen, mens Præsidiet kunne bemyndiges til at fastlægge detaljer og 
retningslinjer for gennemførelsen af sanktionerne.

For at sikre, at foranstaltningerne både er effektive, ikke politiseres samt virker med kort 
varsel, forekommer det ligeledes nødvendigt ikke længere at betro plenarforsamlingen, men 
derimod Parlamentets formand at træffe disse foranstaltninger ved at indføre en intern 
klagemulighed, der skal beskytte forsvarets rettigheder.

Med det formål at bevare debattens levende karakter, samtidig med at det undgås, at den ikke 
udarter sig, foreslår ordføreren at sondre mellem stille demonstrationer og demonstrationer, 
der klart hindrer afviklingen af arbejdet. Den første kategori kunne omfatte "skiltning" med 
meninger under enhver form, der dog kun kan tolereres, hvis den ikke krænker den gensidige 
respekt og ikke selv er den direkte årsag til forstyrrelserne i den anden kategori. Den anden 
kategori kunne omfatte alle forstyrrelser som følge af, at medlemmer tager ordet i utide, 
fornærmelser, larm eller anden organiseret uorden og indgreb i den fysiske integritet. Der bør 
derfor også tages hensyn til "forstyrrelsens" varighed og/eller tilbagevendende karakter for at 
kunne vurdere, i hvilket omfang den kan tolereres og/eller for at fastlægge den passende 
sanktion.

Mødeformanden skal råde over en vifte af foranstaltninger og instrumenter med henblik på at 
kunne reagere øjeblikkeligt og effektivt, hvorved det først skal forsøges at undgå, at 
situationen udarter sig, og idet der derefter skal være mulighed for om nødvendigt at anmode 
om assistance fra betjentene eller sågar - i ekstremt alvorligt tilfælde - fra Parlamentets 
sikkerhedstjeneste (hvilket i øvrigt allerede er muligt i henhold til forretningsordenens artikel 
146, stk. 3). Det vil også være hensigtsmæssigt at forberede dette personale bedre på den slags 
situationer.

Ud over de øjeblikkelige foranstaltninger, mødeformanden har til rådighed, og som allerede er 
fastlagt af forretningsordenen, er spørgsmålet dernæst, hvilke sanktioner der eventuelt skal 
anvendes over for medlemmer, der forårsager forstyrrelser, og hvilke procedurer der skal 
indføres i den forbindelse.

Til dette formål skal Parlamentets formand, under hensyntagen til, hvor alvorlig episoderne 
er, og når han i givet fald er blevet anmodet om det, have beføjelse til at fastlægge de 
passende sanktioner blandt dem, der findes i forretningsordenen.

Bortset fra muligheden for at inddrage de retslige myndigheder genoptager og rationaliserer 
den foreslåede række af sanktioner foranstaltninger, der allerede fandtes i forretningsordenens 
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bilag VII og artikel 18 samt i statutten, som fastsætter vederlag og godtgørelser for 
parlamentsmedlemmer. Dette for at sanktionerne heller ikke afskærer medlemmet fra at udøve 
sin stemmeret på plenarmødet, for så vidt som stemmeretten udgør selve essensen af det 
mandat, som medlemmet er blevet valgt til, dvs. først og fremmest at deltage i EU's 
lovgivningsproces.

I alle tilfælde bør formanden eller, i tilfælde af klage, Præsidiet have en tilstrækkelig 
skønsmargen, og dens reaktion skal afpasses efter episodens betydning.

Men hvis der indføres sanktioner, skal der også indføres en kontradiktorisk procedure, der 
sikrer forsvarets rettigheder og giver det pågældende medlem adgang til at afgive forklaring 
og eventuelt appellere afgørelsen, idet der i modsat fald vil være risiko for søgsmål ved 
Domstolen.

Ordføreren foreslår, at behandlingen af den interne klage overdrages til Kvæstorkollegiet, der 
forelægger et forslag for Præsidiet, som træffer den endelige afgørelse, inden fristen på to 
måneder for ekstern klage udløber.


