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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις τροποποιήσεις στον κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες συμπεριφοράς 
που εφαρμόζονται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2005/2075(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 18ης Μαρτίου 2005 επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού του, τις οποίες διατύπωσε το 
Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι εργασίες του θα μπορούν να 
διεξάγονται με ευπρέπεια, διαφυλάσσοντας παράλληλα το ζωντανό χαρακτήρα των 
συζητήσεων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που περιέχονται σήμερα στον Κανονισμό του δεν 
επιτρέπουν την κατάλληλη αντίδραση σε όλες τις διαταράξεις των εργασιών του και 
άλλων δραστηριοτήτων εντός του συνόλου των εγκαταστάσεών του,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο, όπως συμβαίνει σε όλες τις κοινοβουλευτικές 
συνελεύσεις, να θεσπισθεί η δυνατότητα κυρώσεων εις βάρος των μελών του τα οποία δεν 
συμμορφώνονται προς τους κανόνες συμπεριφοράς, τις βασικές αρχές των οποίων θα 
πρέπει να ορίσει το ίδιο, καθώς και να οργανωθεί μια διαδικασία εσωτερικής προσφυγής 
κατά των αποφάσεων με τις οποίες επεβλήθησαν τέτοιες κυρώσεις, ούτως ώστε να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα υπεράσπισης,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2. αναθέτει στο Προεδρείο του να καθορίσει τους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπονται 
από τις παρούσες τροποποιήσεις, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκρισή τους·

3. αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της περιόδου 
συνόδου που έπεται της έγκρισης, από το Προεδρείο, της απόφασης που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 9, τίτλος και παράγραφος 1

Κανόνες συμπεριφοράς Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών,
κανόνες συμπεριφοράς και πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων συμπεριφοράς των 
βουλευτών του. Οι κανόνες αυτοί 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 202, 
παράγραφος 2, και επισυνάπτονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων διαφάνειας που 
αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα των 
μελών του, οι οποίοι επισυνάπτονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

Οι κανόνες αυτοί δεν μπορούν με κανένα 
τρόπο να θίγουν ή να περιορίζουν την 
άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή 
άλλων συναφών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται μ’ αυτήν.

Οι κανόνες αυτοί δεν μπορούν με κανένα 
τρόπο να θίγουν ή να περιορίζουν την 
άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή 
άλλων συναφών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται μ’ αυτήν.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσαρμοσθεί τόσο ο τίτλος του άρθρου όσο και η διατύπωση της πρώτης 
παραγράφου του, προκειμένου να αποκτήσουν συνοχή με τις προσθήκες που εισάγονται βάσει 
των νέων παραγράφων 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε.

Τροπολογία 2
Άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Κάθε συμπεριφορά που εκδηλώνεται 
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των 
επιτροπών, των αντιπροσωπειών και των 
άλλων οργάνων του Κοινοβουλίου, όπως 
αυτά αναφέρονται στον τίτλο Ι, κεφάλαιο 
3, καθώς και, γενικότερα, στα κτήρια του 
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να σέβεται τις 
αρχές και τις αξίες που μνημονεύονται 
στο άρθρο 6, παράγραφοι 1, 2 και 3 της 
Συνθήκης ΕΚ, να διαφυλάσσει την 
αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και να μη 
θέτει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή 
των εργασιών του.
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθορισθούν τόσο οι βασικές αρχές οι οποίες θα διέπουν τη συμπεριφορά των 
βουλευτών - εξ ου και η αναφορά στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ - όσο και το πεδίο εφαρμογής 
των κανόνων συμπεριφοράς που περιέχονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Τροπολογία 3
Άρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού 
των προνομίων των βουλευτών, όπως 
αυτά καθορίζονται στο πρωτογενές 
δίκαιο και στο καθεστώς που ισχύει για 
αυτούς, και βάσει των κατευθυντηρίων 
γραμμών που μνημονεύονται στις 
παραγράφους 1α και 1γ του παρόντος 
άρθρου, το Προεδρείο καθορίζει τους 
κανόνες συμπεριφοράς για τα μέλη του 
Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ειδικό, επαναλαμβανόμενο ή διαρκή 
χαρακτήρα των συμπεριφορών που 
περιγράφονται σε αυτές. Οι κανόνες αυτοί 
ισχύουν στα όργανα και στους τόπους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α. 
Κοινοποιούνται προσωπικά στον κάθε 
βουλευτή και επισυνάπτονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δίνει στο Προεδρείο την αρμοδιότητα να καθορίζει λεπτομερώς κανόνες 
συμπεριφοράς που ισχύουν για τους βουλευτές και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ομαλής 
διεξαγωγής των εργασιών και δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, επί τη βάσει και στο πλαίσιο 
του σεβασμού των κατευθυντηρίων γραμμών που περιγράφονται στις νέες παραγράφους 1α και 
1γ. Για λόγους διαφάνειας, και προκειμένου κανείς βουλευτής να μην μπορεί να ισχυρισθεί ότι 
τους αγνοεί, προβλέπει επίσης την προσωπική κοινοποίηση των εν λόγω κανόνων ονομαστικώς 
στον καθένα από αυτούς.

Τροπολογία 4
Άρθρο 9, παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. Θα πρέπει να γίνει διάκριση των 
συμπεριφορών οπτικής και σιωπηρής 
φύσεως, οι οποίες μπορούν να γίνουν 
ανεκτές. αρκεί να μην είναι υβριστικές 
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και/ή δυσφημιστικές, να τηρούν λογικές 
αναλογίες και να μη δημιουργούν 
συγκρούσεις, και των συμπεριφορών που 
προκαλούν ενεργό διατάραξη οιασδήποτε 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας καθώς 
και τη μη επιτρεπόμενη αποκάλυψη 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί στο 
πλαίσιο μιας εμπιστευτικής διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πλαισιωθούν οι όροι εφαρμογής που θα αποφασίσει το προεδρείο, διευθετώντας 
όμως παράλληλα κάποιο χώρο για διαφοροποιημένους τρόπους έκφρασης για τους βουλευτές. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κάποια νομική βάση που να επιτρέπει την επέκταση 
των διατάξεων στις παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας, όταν αυτή είναι νομικώς βάσιμη.

Τροπολογία 5
Άρθρο 9, παράγραφος 1δ (νέα)

1δ. Τα μέτρα που έχουν ως στόχο να 
διασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων 
συμπεριφοράς που ορίζει το Προεδρείο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1β 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 146 έως 148. 
Το Προεδρείο θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό 
σοβαρότητας της παραβίασης των 
κανόνων αυτών, και τις κοινοποιεί 
προσωπικά στον κάθε βουλευτή. 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει αφενός να γίνεται παραπομπή στα άρθρα τα οποία περιέχουν τα μέτρα που μπορούν 
να ληφθούν σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς, και αφετέρου να δοθεί στο 
Προεδρείο η αρμοδιότητα να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων 
αυτών, οι οποίες, για λόγους διαφάνειας όπως και στην παράγραφο 1β ανωτέρω, θα πρέπει να 
κοινοποιούνται προσωπικά σε κάθε βουλευτή.

Τροπολογία 6
Άρθρο 9, παράγραφος 1ε (νέα)

1ε. Οι βουλευτές έχουν ευθύνη σε 
περίπτωση που πρόσωπα τα οποία 
καλούν ή των οποίων διευκολύνουν την 
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πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, παραβιάζουν 
τους κανόνες συμπεριφοράς που 
καθορίζει το Προεδρείο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1β. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την τήρηση των εν λόγω 
κανόνων από τα πρόσωπα αυτά και ο 
Πρόεδρος λαμβάνει, ενδεχομένως, τα 
κατάλληλα μέτρα βάσει των άρθρων 146 
έως 148.

Αιτιολόγηση

Όπως έχει αποδειχθεί σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ορισμένα επεισόδια προκλήθηκαν 
από πρόσωπα συνδεόμενα με βουλευτές ή πρόσωπα των οποίων η πρόσβαση στο Κοινοβούλίο 
διευκολύνθηκε από βουλευτές. Συνεπώς, θα πρέπει να ορισθεί η ευθύνη των συγκεκριμένων 
βουλευτών και να δοθεί η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα να επιβάλλει το τήρηση των 
εφαρμοζόμενων στους βουλευτές κανόνων συμπεριφοράς, από τρίτους οι οποίοι με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο συνδέονται με αυτούς.

Τροπολογία 7
Άρθρο 96, παράγραφος 3

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 
συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 
θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 
έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 
στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 4, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 
συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 
θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 
έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 
στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 4, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Τα έγγραφα που υπάγονται 
στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο 4 μπορούν να διανέμονται με 
εμπιστευτικό φάκελο από τον πρόεδρο 
της επιτροπής προς τα μέλη της. Τα 
άρθρα 146 έως 148 του παρόντος 
Κανονισμού ισχύουν για κάθε παραβίαση 
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των κανόνων περί εμπιστευτικότητας.

Αιτιολόγηση

Καμία από τις σημερινές διατάξεις δεν δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο μιας επιτροπής να 
διανείμει στα μέλη της τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα - συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών εγγράφων του Κοινοβουλίου - των οποίων είναι αποδέκτης. Θα πρέπει να 
διορθωθεί αυτό το κενό, προβλέποντας την εφαρμογή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 
εμπιστευτικότητας, της οποίας ο σεβασμός θα πρέπει να καλύπτεται από τους κανόνες 
συμπεριφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1γ (νέα).

Τροπολογία 8
Τίτλος VI, κεφάλαιο 3α (νέο), τίτλος (νέος) (να εισαχθεί πριν από το άρθρο 146)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου αποτελεί συμβιβασμό, προκειμένου να μη διαταραχθεί η 
σημερινή δομή του Κανονισμού, αλλά και να υπογραμμισθεί με έμφαση ότι τα μέτρα που αφορά 
δεν περιορίζονται συσταλτικά στις "συνόδους" του Κοινοβουλίου (τίτλος VI, που περιλαμβάνει 
και τα άρθρα 146 έως 148) αλλά εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 9
Άρθρο 146, τίτλος και παράγραφος 1

Μέτρα για την τήρηση της τάξης Άμεσα μέτρα
1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που δεν τηρεί τους κανόνες που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφοι 1α έως 1γ.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει εφεξής να γίνεται αναφορά στους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπονται στη νέα 
διατύπωση του άρθρου 9 και οι οποίοι θα καλύπτουν μεν τη διατάραξη των συνεδριάσεων αλλά 
θα έχουν και πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Προκειμένου να γίνει διάκριση αυτού του είδους των 
μέτρων, τα οποία λαμβάνονται κατά την εκδήλωση του επεισοδίου, από ενδεχόμενες κυρώσεις 
που ενδέχεται να προστεθούν σε αυτά μεταγενέστερα, προτείνεται επίσης η τροποποίηση του 
τίτλου του άρθρου.
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Τροπολογία 10
Άρθρο 146, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει το βουλευτή 
από την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού του 
πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος από 
τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή, στις 
πλέον σοβαρές περιπτώσεις, ιδίως κατά 
τις επίσημες συνεδριάσεις, αμέσως μετά 
μια πρώτη ανάκληση στην τάξη που 
αγνοήθηκε, ο Πρόεδρος μπορεί να 
αποβάλει το βουλευτή από την αίθουσα 
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο Γενικός 
Γραμματέας μεριμνά για την άμεση 
εκτέλεση αυτού του πειθαρχικού μέτρου, 
επικουρούμενος από τους κλητήρες και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, από το 
προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ο πρόεδρος της συνεδρίασης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει αμέσως έναν βουλευτή 
που δεν ανταποκρίνεται σε μία ανάκληση στην τάξη, εφόσον αυτός διαταράσσει τη συνεδρίαση 
τόσο σοβαρά ώστε να προκαλεί έκδηλο πρόβλημα στην καλή διεξαγωγή των εργασιών και στην 
υπόληψη του Κοινοβουλίου, ιδίως δε όταν πρόκειται για επίσημη συνεδρίαση με τη συμμετοχή 
ενός διακεκριμένου προσκεκλημένου.

Τροπολογία 11
Άρθρο 146, παράγραφος 3α (νέα)

3α. 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.
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(Η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει το κείμενο του σημερινού άρθρου 148)

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μεταφορά του σημερινού άρθρου 148, καθώς οι διατάξεις που προβλέπει αυτό το 
άρθρο υπάγονται εμφανώς στα άμεσα μέτρα.

Τροπολογία 12
Άρθρο 146, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Ενδεχομένως, και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σοβαρότητα της παραβίασης 
των κανόνων συμπεριφοράς, ο πρόεδρος 
της συνεδρίασης μπορεί να ζητήσει από 
τον Πρόεδρο να εφαρμόσει το άρθρο 147, 
το αργότερο έως την προσεχή περίοδο 
συνόδου ή την επόμενη συνεδρίαση του 
ενδιαφερομένου οργάνου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την περίπτωση που δεν είναι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 
αυτός που προεδρεύει της συνεδριάσεως της ολομέλειας ή, κατ' αναλογία, μιας επιτροπής, αλλά 
ένας αντιπρόεδρος, καθώς και για την περίπτωση κατά την οποία το θέμα αφορά άλλο όργανο 
του Κοινοβουλίου ή μια κατάσταση που δημιουργήθηκε εντός των εγκαταστάσεών του, και αυτό 
διότι δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κοινοβουλίου να επιβάλλει μία 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 147 και, συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει ειδική 
διάταξη που να διέπει την παραπομπή του θέματος σε αυτόν, όταν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 13
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 

1. Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 
μέτρα δεν είναι τα κατάλληλα ή 
αποδειχθούν ανεπαρκή, ή σε περίπτωση 
σοβαρής παραβίασης, ο Πρόεδρος, αφού 
ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που 
ορίζει τις κατάλληλες κυρώσεις, βάσει 
των κατευθυντηρίων γραμμών που έχει 
θεσπίσει το Προεδρείο σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφος 5, και κοινοποιεί 
τις κυρώσεις αυτές στον ενδιαφερόμενο 
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του σε αυτήν για διάστημα δύο έως πέντε 
ημερών.

και στους προέδρους των οργάνων στα 
οποία 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. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να 
συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
α) επίπληξη·
β) απώλεια του δικαιώματος 
αποζημίωσης διαμονής και/ή 
αποζημίωσης γενικών εξόδων για 
διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις 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 είκοσι συναπτές 
ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 
οιουδήποτε εκ των οργάνων του, της 
συμμετοχής στο σύνολο ή μέρος των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου· 
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των 
Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
πρότασης που μπορεί να οδηγήσει στην 
αναστολή ή την αφαίρεση μίας ή 
περισσοτέρων εκλογικών εντολών που 
ασκεί ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο· 
ε) παραπομπή στις δικαστικές αρχές σε 
περίπτωση πράξης που ενδέχεται να 
επισύρει ποινική ευθύνη, της οποίας η 
ανακοίνωση στην ολομέλεια ισοδυναμεί 
με παραπομπή αιτήματος, στην αρμόδια 
επιτροπή, για άρση της βουλευτικής 
ασυλίας του συγκεκριμένου βουλευτή.

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.
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αντικαθιστά πλήρως το σημερινό άρθρο 147 και καθορίζει, στη νέα παράγραφο 
2, μία κλίμακα κυρώσεων οι οποίες, με εξαίρεση την κύρωση που μνημονεύεται στο στοιχείο ε), 
προβλέπονται ήδη στο άρθρο 18 και στο Παράρτημα VII, σημείο Α, παρ. 5 του Κανονισμού, 
καθώς και στο άρθρο 11, παράγραφοι 3 και 4 των κανονιστικών ρυθμίσεων περί των εξόδων 
και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχουν εγκριθεί από το 
Προεδρείο (και αφορούν την αποζημίωση διαμονής, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί κατ' 
αναλογία και η αποζημίωση γενικών εξόδων). Το προαναφερθέν στοιχείο ε) αποσκοπεί στο να 
δώσει μια απάντηση στις σοβαρότερες περιπτώσεις οι οποίες ενδέχεται να επισύρουν ποινικές 
κυρώσεις και μπορεί να αφορούν ιδίως πράξεις βίαιης σωματικής επίθεσης. Η παράγραφος 1 
επιτρέπει στον ίδιο τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να αποφασίζει τις κυρώσεις, συγχρόνως δε 
καθορίζει τον τρόπο δημοσιοποίησης των κυρώσεων αυτών.

Τροπολογία 14
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.

1. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
επεβλήθη μία ή περισσότερες από τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
147, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως δ) 
μπορεί να καταθέσει μη ανασταλτική 
εσωτερική προσφυγή κατά της απόφασης 
αυτής στο Σώμα των Κοσμητόρων, εντός 
προθεσμίας δύο εβδομάδων από την 
κοινοποίησή της.

2. Το Σώμα των Κοσμητόρων εξετάζει 
την εν λόγω προσφυγή, σημειώνοντας 
τους λόγους που οδήγησαν τον Πρόεδρο 
στο να λάβει την απόφασή του και 
ακούγοντας τον ενδιαφερόμενο βουλευτή.
3. Κατόπιν προτάσεως του Σώματος των 
Κοσμητόρων, και το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφυγής, το Προεδρείο 
μπορεί να ακυρώσει, να επικυρώσει ή να 
μειώσει την εμβέλεια της επιβληθείσας 
κύρωσης ή των επιβληθεισών κυρώσεων. 
Αν δεν υπάρξει απόφαση εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, η προσφυγή 
θεωρείται απορριφθείσα.



PR\567919EL.doc 13/16 PE 357.945v01-00

EL

(Το αντικατασταθέν κείμενο περιλαμβάνεται στην τροπολογία 11 του παρόντος σχεδίου έκθεσης 
- άρθρο 46, παράγραφος 3α (νέα))

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό είναι εντελώς νέο (το σημερινό του περιεχόμενο μεταφέρθηκε στο άρθρο 146, 
παράγραφος 3α (νέα)) και οργανώνει τις διαδικασίες εσωτερικής προσφυγής κατά των 
αποφάσεων του Προέδρου οι οποίες επιβάλλουν κάποια κύρωση, με εξαίρεση το μέτρο που 
προβλέπεται στο άρθρο 147, παράγραφος 2, στοιχείο ε), στη νέα του διατύπωση, το οποίο 
εμφανώς δεν προσφέρεται για την άσκηση προσφυγής. Το νέο άρθρο διασφαλίζει την άσκηση 
εσωτερικής προσφυγής, απαραίτητης σε κάθε αντιδικία. Ορίζει το Προεδρείο ως όργανο έφεσης 
κατά της απόφασης του Κοινοβουλίου, αναθέτοντας συγχρόνως την εξέταση της προσφυγής στο 
Σώμα των Κοσμητόρων, το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο να υπερασπίζεται τα προσωπικά 
συμφέροντα των βουλευτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
και η συνέχεια της διαδικασίας, προβλέπει, αφ' ενός μεν, τον μη ανασταλτικό χαρακτήρα της 
προσφυγής και, αφ' ετέρου, την απόρριψή της σε περίπτωση που το Προεδρείο δεν λάβει 
απόφαση εντός των ταχθεισών προθεσμιών (που λαμβάνουν υπόψη τις προθεσμίες κατάθεσης 
εξωτερικής προσφυγής), κάτι που θα μπορούσε να συμβεί κατά τις κοινοβουλευτικές διακοπές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Λαμβανομένων υπόψη των επανειλημμένων συμβάντων που σημειώθηκαν κατά την πάροδο 
των ετών, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην αίθουσα της ολομέλειας, φαίνεται αναγκαίο 
να καθοριστούν καλύτερα οι κανόνες συμπεριφοράς που θα πρέπει να τηρούν οι βουλευτές, 
καθώς και τα μέσα προώθησης της τήρησής τους και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις 
παραβίασής τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να υπάρξει προβληματισμός για την τροποποίηση των 
σημερινών διατάξεων του Κανονισμού (άρθρα 146 έως 148) που έχουν αποδειχθεί εμφανώς 
ανεπαρκείς, χωρίς ωστόσο να υπάρξει υπέρβαση του πεδίου αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου, 
ιδίως όταν πρόκειται για δικαιώματα συναφή με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και 
με το ευαίσθητο ζήτημα της μορφής την οποία μπορεί - ή δεν μπορεί - να λάβει η ελευθερία 
της βουλευτικής έκφρασης. Κατά συνέπεια, ο στόχος του εισηγητή κατά τη διατύπωση των 
προτάσεών του ήταν να εξευρεθεί μια ισορροπία προκειμένου να επιτραπεί στο Κοινοβούλιό 
μας να είναι ζωντανό αλλά ευπρεπές. Ευπρεπές αλλά ζωντανό.

ΙΙ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι διαταράξεις ως προς την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Κοινοβουλίου αυξήθηκαν σε 
συχνότητα και σε ένταση με την πάροδο των ετών, και η παρούσα κοινοβουλευτική περίοδος, 
ίσως λόγω μεγαλύτερης ετερογένειας και ποικιλομορφίας στον πολιτικό προσανατολισμό των 
βουλευτών που την συνθέτουν, χαρακτηρίζεται από την έναρξή της από ένα πολλαπλασιασμό 
των συμβάντων.

Μεταξύ αυτών, η επανειλημμένη διακοπή των ομιλητών, ο γενικευμένος θόρυβος ή αυτός 
που προκαλείται από ομάδες βουλευτών, η ανύψωση πινακίδων ή πανό, η περιβολή, κατόπιν 
συνεννοήσεων, ενδυμάτων με σαφώς καθορισμένα μηνύματα, ή ακόμη και η ανταλλαγή 
κτυπημάτων μεταξύ βουλευτών ή η διατάραξη εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί από το 
Κοινοβούλιο ή στους χώρους του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
οργανώθηκαν μέσω τρίτων στους οποίους διασφαλίστηκε η πρόσβαση στους χώρους του 
Κοινοβουλίου από ορισμένους βουλευτές.

Αν και τα συμβάντα αυτά αφορούν κυρίως την αίθουσα της ολομέλειας, σημειώθηκαν επίσης 
ορισμένες φορές και σε άλλες αίθουσες συνεδριάσεων, στις οποίες συνεδρίαζαν όργανα του 
Κοινοβουλίου, ή σε άλλους χώρους στα κτήρια του Κοινοβουλίου.

ΙΙΙ. ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Βάσει της εμπειρίας, αποδεικνύεται ότι τα μέσα που διαθέτουν επί του παρόντος οι αρχές και 
τα όργανα του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής 
των εργασιών, δεν ανταποκρίνονται πλέον στον πληθώρα και στον διαφορετικό χαρακτήρα 
των συμβάντων, και ως εκ της φύσεώς τους δεν μπορούν να τα προλαμβάνουν ούτε και να τα 
τιμωρούν με συνετό ή απλώς αποτελεσματικό τρόπο.

Οι προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού τις οποίες υποβάλλει ο εισηγητής, βάσει μεταξύ 
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άλλων της συγκριτικής μελέτης σχετικά με την κατάσταση στα εθνικά κοινοβούλια (έγγραφο 
ΡΕ 360.483) και της γνωμοδότησης που υπέβαλε η Νομική υπηρεσία κατά τη συνεδρίασή της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στις 13 Ιουνίου 2005, έχουν ως στόχο να καθοριστούν 
οι κανόνες συμπεριφοράς τους οποίους θα πρέπει να τηρούν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου 
όταν ενεργούν στους κόλπους του ή στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει το 
Κοινοβούλιο, και να καθοριστούν οι τυχόν συνέπειες που συνδέονται με την παραβίασή τους, 
και τούτο προκειμένου να διασφαλιστεί συγχρόνως η αρμονική άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που έχουν δοθεί στο Κοινοβούλιο και η ευπρέπεια που αρμόζει σε ένα όργανο της Ένωσης 
και μια κοινοβουλευτική συνέλευση.

Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μια γενική αναθεώρηση του Κανονισμού, οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις εντάσσονται στην υφιστάμενη δομή του κειμένου και δεν επηρεάζουν την 
αρίθμηση των άρθρων του.

Πρέπει βεβαίως να εισαχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τους κανόνες αυτούς, 
καθώς και η φύση των μέτρων που λαμβάνονται για να τιμωρήσουν τη μη τήρησή τους, στο 
ίδιο το σώμα του Κανονισμού, και θα μπορούσε να ανατεθεί στο Προεδρείο να τους ορίσει 
λεπτομερώς και να καθορίσει τους προσανατολισμούς για την εφαρμογή των κυρώσεων.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα, η μη πολιτικοποίηση και η ταχύτητα 
των μέτρων, κρίνεται επίσης απαραίτητο να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και 
όχι πλέον στη σύνοδο ολομελείας, η εξουσία να λαμβάνει τα μέτρα αυτά, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να οργανωθεί και μια διαδικασία εσωτερικής προσφυγής με στόχο να προστατεύονται 
τα δικαιώματα της υπεράσπισης.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ο ζωντανός χαρακτήρας των συζητήσεων και η αποφυγή του 
εκφυλισμού τους, ο εισηγητής προτείνει να γίνει διάκριση μεταξύ των εκδηλώσεων σιωπηρού 
χαρακτήρα, και αυτών που εμποδίζουν προφανώς τη διεξαγωγή των εργασιών. Οι πρώτες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν την "προβολή" των απόψεών τους υπό οιαδήποτε μορφή, υπό 
τον όρο όμως ότι αυτή δεν θα θίγει τον αμοιβαίο σεβασμό και δεν θα προκαλεί η ίδια άμεσα 
αναταραχές που υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία. Οι δεύτερες θα μπορούσαν να καλύπτουν 
όλες τις διαταράξεις που δημιουργούνται όταν λαμβάνεται παράκαιρα ο λόγος, από ύβρεις, 
θόρυβο ή κάθε οργανωμένη αταξία, έως τις πράξεις που θίγουν τη σωματική ακεραιότητα. Η 
διάρκεια και/ή η επανάληψη της "διατάραξης" θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να 
αξιολογείται κατά πόσον μπορεί να γίνει ανεκτή και/ή να καθορισθεί η εφαρμοστέα κύρωση.

Ο πρόεδρος της συνεδρίασης θα πρέπει επίσης να διαθέτει και ένα φάσμα μέτρων και μέσων 
ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει αμέσως και αποτελεσματικά, κατ' αρχάς προσπαθώντας
να αποφύγει τον εκφυλισμό της κατάστασης, κατόπιν έχοντας ενδεχομένως τη δυνατότητα να 
καταφύγει στη βοήθεια των κλητήρων, και μάλιστα - για περιπτώσεις εξαιρετικά σοβαρές -
στο προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου (κάτι το οποίο εξάλλου προβλέπεται ήδη στο 
άρθρο 146, παράγραφος 3, του Κανονισμού), προσωπικό το οποίο θα πρέπει επίσης να 
προετοιμαστεί καλύτερα για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Πέραν των άμεσων μέτρων που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος της συνεδρίασης και τα 
οποία προβλέπονται ήδη από τον Κανονισμό, τίθεται κατόπιν το ερώτημα των ενδεχομένων 
κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά των βουλευτών οι οποίοι προκάλεσαν τις 
διαταράξεις και των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται σχετικά.
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Προς το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα 
των γεγονότων που προκλήθηκαν, και αφού επιληφθεί, ενδεχομένως, σχετικού αιτήματος, 
πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις, μεταξύ αυτών που 
προβλέπονται ρητά στον Κανονισμό.

Με εξαίρεση την παραπομπή στις δικαστικές αρχές, το φάσμα των προτεινόμενων κυρώσεων 
επαναλαμβάνει απλώς, εξορθολογίζοντάς τα, τα μέτρα τα οποία προβλέπονται ήδη στο 
Παράρτημα VII και στο άρθρο 18 του Κανονισμού, καθώς και στις κανονιστικές διατάξεις 
περί των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών. Υπάρχει λόγος επίσης που οι κυρώσεις 
αυτές δεν επηρεάζουν την άσκηση από το βουλευτή του δικαιώματος ψήφου στην ολομέλεια, 
καθώς το δικαίωμα αυτό αποτελεί την ίδια την ουσία της εντολής για την οποία εξελέγη ο 
βουλευτής, ήτοι κατά πρώτο λόγο τη συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος  ή - σε περίπτωση προσφυγής - το Προεδρείο θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκές περιθώριο εκτιμήσεως και να εγκρίνουν μια κλιμακούμενη αντίδραση 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Όμως, αφ' ης στιγμής υπάρξει κύρωση, πρέπει να προβλεφθεί μια κατ' αντιμωλία διαδικασία, 
η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα υπεράσπισης και επιτρέπει στον κατηγορούμενο 
βουλευτή να δώσει εξηγήσεις και, ενδεχομένως, να εφεσιβάλλει την απόφαση, με τον 
κίνδυνο, σε αντίθετη περίπτωση να εκτεθεί σε προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο εισηγητής προτείνει να ανατεθεί η εξέταση αυτής της εσωτερικής προσφυγής στο Σώμα 
των Κοσμητόρων, που θα υποβάλλει πρόταση στο Προεδρείο, το οποίο θα αποφαίνεται 
τελεσίδικα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας εξωτερικής προσφυγής, που είναι δύο μήνες.


