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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia do Regulaminu Parlamentu Europejskiego zmian dotyczących 
kodeksu postępowania stosowanego w odniesieniu do posłów PE
(2005/2075(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 18 marca 2005 r.,

– uwzględniając propozycje zmian w Regulaminie przedstawione przez Prezydium w dniu 7 
marca 2005 r.,

– uwzględniając art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że ważne jest czuwanie nad tym, aby jego prace mogły się odbywać w 
godności, przy jednoczesnym zachowaniu żywego charakteru debat,

B. mając na uwadze, że postanowienia zawarte obecnie w Regulaminie nie pozwalają 
zareagować we właściwy sposób na wszelkie zakłócenia jego prac i innych działań 
wewnątrz wszystkich jego pomieszczeń,

C. mając na uwadze, że konieczne jest, tak jak w przypadku wszystkich zgromadzeń 
parlamentarnych, wprowadzenie możliwości stosowania sankcji przeciw posłom nie 
stosującym się do kodeksu postępowania, którego główne zasady ma za zadanie ustalić 
Parlament Europejski, jak również zorganizowanie wewnętrznej procedury odwoławczej 
od decyzji o stosowaniu wspomnianych sankcji, w celu zagwarantowania prawa do 
obrony, 

1. postanawia wnieść do swojego Regulaminu poniższe zmiany;

2. powierza swojemu Prezydium ustalenie zasad postępowania przewidzianych w tychże 
zmianach w okresie najpóźniej trzech miesięcy od momentu ich przyjęcia;

3. postanawia, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia sesji następującej po przyjęciu 
przez Prezydium decyzji, o której mowa w poprzednim ustępie;

4. powierza swojemu Przewodniczącemu przekazanie niniejszej decyzji do wiadomości 
Rady, Komisji i parlamentów Państw Członkowskich.
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Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 9 tytuł i ustęp 1

Kodeks postępowania Korzyści finansowe posłów, kodeks 
postępowania i dostęp do Parlamentu

1. Parlament może ustanowić dla posłów
kodeks postępowania. Jest on uchwalany 
zgodnie z art. 202 ust. 2 i załączany do 
niniejszego Regulaminu. 

1. Parlament może ustanowić kodeks 
przejrzystości dotyczący korzyści 
finansowych posłów, który jest załączany 
do niniejszego Regulaminu. 

Kodeks ten nie może w żadnym wypadku 
utrudniać lub ograniczać wykonywania 
mandatu, prowadzenia działalności 
politycznej ani innej związanej z 
mandatem.

Kodeks ten nie może w żadnym wypadku 
utrudniać lub ograniczać wykonywania 
mandatu, prowadzenia działalności 
politycznej ani innej związanej z 
mandatem.

Uzasadnienie

Il est nécessaire d'adapter le titre de l'article et le libellé de son premier paragraphe, afin de 
les rendre cohérents avec les ajouts introduits par les nouveaux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 
quater, 1 quinquies et 1 sexies.

Poprawka 2
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

1 a. Wszelkie zachowania podczas sesji i 
posiedzeń komisji, delegacji oraz innych 
organów Parlamentu wspomnianych w 
tytule I rozdziale 3, jak też, ogólnie rzecz 
biorąc, w budynkach Parlamentu, muszą 
odpowiadać zasadom i wartościom 
wymienionym w art. 6 ust. 1, 2 i 3 traktatu 
UE oraz gwarantować godność 
Parlamentu, jak również nie mogą 
zakłócać właściwego przebiegu jego prac.

Uzasadnienie

Il s'agit ici à la fois de définir les grands principes qui doivent inspirer les comportements des 
députés -d'où notamment la référence à l'article 6 du traité UE- et le champ d'application des 
règles de conduite énoncées aux paragraphes suivants.
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Poprawka 3
Artykuł 9 ustęp 1 b (nowy)

1 b. Prezydium, w całkowitym 
poszanowaniu przywilejów posłów 
określonych w prawie pierwotnym i w 
mającym do nich zastosowanie statucie 
oraz na podstawie wytycznych 
wymienionych w ust. 1 a i 1 c niniejszego 
artykułu, ustala kodeks postępowania 
posłów Parlamentu, uwzględniając 
również regularny, powtarzający się czy 
też stały charakter opisanych w nim 
zachowań. Kodeks ten stosuje się do 
organów i miejsc wymienionych w ust. 1 
a. Zawiadamia się o nim osobiście 
każdego z posłów oraz załącza się go do 
niniejszego Regulaminu.

Uzasadnienie

Ce paragraphe confère au Bureau la compétence de préciser dans le détail des règles de 
conduite applicables aux députés et visant à garantir le bon déroulement des travaux et 
activités du Parlement, sur la base et en respectant les lignes directrices définies aux 
paragraphes 1 bis et 1 quater nouveaux. Dans un souci de transparence et afin qu'aucun 
député ne puisse prétendre les ignorer, il prévoit aussi la communication personnelle desdites 
règles nominativement à chacun d'entre eux. 

Poprawka 4
Artykuł 9 ustęp 1 c (nowy)

1 c. Należy odróżnić zachowania natury 
wizualnej i milczącej, które mogą być 
tolerowane, pod warunkiem, że nie są 
obelżywe i/lub oszczercze, zachowują 
rozsądne proporcje i nie wywołują 
konfliktów, od zachowań prowadzących 
do aktywnego zakłócenia którejkolwiek z 
prac parlamentarnych, jak również 
rozpowszechniania bez zezwolenia 
informacji otrzymanych w trybie 
poufnym. 
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Uzasadnienie

Il convient d'encadrer les modalités d'application qu'arrêtera le Bureau, tout en aménageant 
un certain espace de modes  d'expression diversifiés en faveur des députés. De plus, il est 
nécessaire de créer une base juridique permettant d'étendre le dispositif aux violations de la 
confidentialité, lorsque celle-ci est légalement fondée.

Poprawka 5
Artykuł 9 ustęp 1 d (nowy)

1 d Środki zmierzające do zapewnienia 
poszanowania kodeksu postępowania 
ustalonego przez Prezydium zgodnie z ust. 
1 przewidziane są w art. 146 - 148. 
Prezydium określa wytyczne odnośnie ich 
stosowania, uwzględniając stopień 
naruszenia kodeksu, i zawiadamia o nich 
osobiście każdego z posłów.

Uzasadnienie

Il s'agit ici à la fois de renvoyer aux articles prévoyant les mesures pouvant être prises en cas 
de non respect des règles de conduite et de conférer au Bureau le pouvoir de définir des 
orientations pour l'application de ces mesures qui devront, dans le même souci de 
transparence que celui évoqué au paragraphe 1 ter supra, être communiquées à chacun des 
députés.

Poprawka 6
Artykuł 9 ustęp 1 e (nowy)

1 e Posłowie ponoszą odpowiedzialność w 
przypadku naruszenia kodeksu 
postępowania ustalonego przez Prezydium 
zgodnie z ust. 1 b ze strony osób przez 
nich zatrudnianych lub tych, którym 
ułatwiają dostęp do Parlamentu. Sekretarz 
Generalny czuwa nad poszanowaniem 
wyżej wymienionego kodeksu przez 
wspomniane osoby, a Przewodniczący 
podejmuje, w razie potrzeby, odpowiednie 
środki na podstawie art. 146 - 148.

Uzasadnienie

Un certain nombre de cas concrets a démontré que des incidents étaient provoqués par des 
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personnes liées à des députés, ou dont l'accès au Parlement avait été facilité par eux. Il 
convient dès lors d'engager la responsabilité des députés concernés et de permettre 
également au Secrétaire général de faire respecter les règles de conduite imposées aux 
députés par les tiers, qui leur sont d'une manière ou d'une autre attachés.

Poprawka 7
Artykuł 96 ustęp 3

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są 
z reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział porządku dziennego 
posiedzenia na punkty omawiane 
publicznie i punkty omawiane z 
wyłączeniem jawności. Jeżeli posiedzenie 
odbywa się z wyłączeniem jawności, 
komisja może ujawnić dokumenty oraz 
protokół posiedzenia, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 4 ust. 1-4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są 
z reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział porządku dziennego 
posiedzenia na punkty omawiane 
publicznie i punkty omawiane z 
wyłączeniem jawności. Jeżeli posiedzenie 
odbywa się z wyłączeniem jawności, 
komisja może ujawnić dokumenty oraz 
protokół posiedzenia, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 4 ust. 1-4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Dokumenty 
należące do wyjątków przewidzianych w 
tymże art. 4 mogą być dostarczane 
członkom komisji w poufnych kopertach 
przez jej przewodniczącego. Art. 146-148 
niniejszego Regulaminu maja 
zastosowanie do wszelkich naruszeń zasad 
poufności.

Uzasadnienie

Aucune disposition n'habilite actuellement un président de commission à diffuser aux 
membres de celle-ci les documents de nature confidentielle -y compris ceux internes au 
Parlement- dont il est le destinataire. Il convient de remédier à cette lacune, tout en prévoyant 
l'application de sanctions en cas de violation de la confidentialité, dont le respect doit être 
couvert par les règles de conduite, ainsi qu'il est précisé à l'article 9, paragraphe 1 quater 
(nouveau).

Poprawka 8
Tytuł VI rozdział 3 a (nowy) tytuł (nowy) (do umieszczenia przed artykułem 146)

ROZDZIAŁ 3 a
ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU 
NIEPRZESTRZEGANIA KODEKSU 
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POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie

La création d'un nouveau chapitre est un compromis visant à ne pas bouleverser la structure 
actuelle du règlement, mais en même temps à bien souligner que les mesures dont il traite ne 
sont pas limitées stricto sensu aux "sessions" du Parlement (titre -VI- dont les articles 146 à 
148 relèvent), mais s'appliquent à tous les cas prévus à l'article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Poprawka 9
Artykuł 146 tytuł i ustęp 1

Przywołanie do porządku Środki natychmiastowe
1. Przewodniczący przywołuje do 
porządku każdego posła, który zakłóca 
posiedzenie.

1. Przewodniczący przywołuje do 
porządku każdego posła, który nie 
przestrzega kodeksu ustalonego zgodnie z 
art. 9 ust. 1 a - 1 c.

Uzasadnienie

Il convient de faire désormais référence aux règles de conduite prévues à l'article 9 dans sa 
nouvelle rédaction, qui couvriront les troubles en séance, mais auront en même temps une 
portée beaucoup plus large. Afin de distinguer ce type de mesures prises au moment de 
l'incident des sanctions éventuelles qui pourront s'y ajouter ultérieurement, le titre de l'article 
est également modifié.

Poprawka 10
Artykuł 146 ustęp 3

3. W przypadku zakłócenia porządku po 
raz trzeci Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa 
nad natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.

3. W przypadku zakłócenia porządku po 
raz trzeci lub, w najpoważniejszych 
przypadkach, w szczególności podczas 
uroczystych posiedzeń, natychmiast po 
pierwszym, bezskutecznym przywołaniu do 
porządku Przewodniczący może zarządzić 
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa 
nad natychmiastowym zastosowaniem tego 
środka dyscyplinarnego z pomocą 
strażników oraz, w razie potrzeby, służb 
ochrony Parlamentu.
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Uzasadnienie

Il doit être possible à un président de séance, d'exclure  immédiatement un député qui ne 
donnerait pas suite à un unique rappel à l'ordre, dans la mesure où la perturbation qu'il 
occasionnerait serait d'une gravité telle qu'elle nuirait manifestement au bon déroulement des 
travaux et à la réputation du Parlement, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une séance 
solennelle avec la participation d'un invité de marque.

Poprawka 11
Artykuł 146 ustęp 3 a (nowy)

3 a. 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.

(Do poprawki tej przeniesiony został tekst obecnego artykułu 148)

Uzasadnienie

Il s'agit ici du transfert du libellé de l'actuel article 148, dans la mesure où les dispositions 
que ce dernier prévoit relèvent manifestement des mesures immédiates.

Poprawka 12
Artykuł 146 ustęp 3 b (nowy)

3 b. W razie konieczności, ze względu na 
poważne naruszenie kodeksu 
postępowania, przewodniczący obradom 
może wnieść wniosek do 
Przewodniczącego o zastosowanie art. 
147, w okresie najpóźniej do następnej 
sesji lub następnego posiedzenia 
zainteresowanego organu.

Uzasadnienie

Il est nécessaire de prévoir les cas, d'une part où ce n'est pas le Président du Parlement qui 
préside la séance ou, par analogie, une commission -mais un vice-Président-, d'autre part 
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lorsqu'il s'agit d'un autre organe du Parlement ou d'une situation s'étant produite à l'intérieur 
de ses locaux. Ceci dans la mesure où il n'appartient qu'au seul Président  du Parlement 
d'arrêter une des sanctions prévues à l'article 147 et qu'il convient dès lors qu'une disposition 
spécifique organise sa saisine, lorsqu'elle est nécessaire.

Poprawka 13
Artykuł 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. Jeżeli środki przewidziane w art. 146 
nie są właściwe lub okazują się 
niewystarczające, lub też w przypadku 
poważnego naruszenia, Przewodniczący, 
po wysłuchaniu zainteresowanego posła, 
podejmuje uzasadnioną decyzję orzekając 
o odpowiednich sankcjach, na podstawie 
wytycznych ustalonych przez Prezydium 
zgodnie z art. 9 ust. 5, i powiadamia o 
nich zainteresowanego oraz
przewodniczących organów, do których on 
należy, przed ogłoszeniem ich 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. Sankcje te mogą polegać na 
zastosowaniu jednego lub kilku z 
następujących środków:
a) nagana;
b) utrata prawa do diety z tytułu pobytu 
i/lub do zwrotu kosztów ogólnych na okres 
nie przekraczający trzech miesięcy;
c) bez uszczerbku dla wykonywania prawa 
głosowania podczas posiedzeń plenarnych 
i z zastrzeżeniem w tym przypadku 
ścisłego przestrzegania kodeksu 
postępowania, czasowe zawieszenie, na 
okres od dwóch do dwudziestu kolejnych 
dni obrad Parlamentu lub jednego z jego 
organów, udziału w całości lub części prac 
Parlamentu;
d) przedłożenie Konferencji 
Przewodniczących, zgodnie z art. 18, 
propozycji mogącej prowadzić do 
zawieszenia lub wycofania jednego lub 
wszystkich mandatów wyborczych 
pełnionych w Parlamencie; 
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e) w przypadku czynów mogących 
pociągać za sobą odpowiedzialność karną, 
odwołanie się do władz sądowych, którego 
ogłoszenie podczas posiedzenia 
plenarnego oznacza wniesienie do 
właściwej komisji wniosku o uchylenie 
immunitetu parlamentarnego 
zainteresowanego posła.

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.

Uzasadnienie

Cet article remplace intégralement l'actuel article 147, en lui substituant au paragraphe 2 
une échelle de sanctions qui, à l'exception de celle envisagée au point e), sont déjà prévues à 
l'article 18 et à l'annexe VII, point A, paragraphe 5, du règlement, ainsi que par l'article 11, 
paragraphes 3 et 4, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au 
Parlement européen arrêtée par le Bureau (qui traitent de l'indemnité de séjour, à laquelle il 
paraît adéquat d'ajouter par analogie l'indemnité de frais généraux). Le point e) précité vise 
à apporter une réponse aux cas les plus graves passibles de sanctions pénales et qui peuvent 
consister notamment en des actes d'agression physique violente. Le paragraphe 1 habilite le 
seul Président du Parlement à arrêter les sanctions et organise la publicité qu'il convient de 
leur donner.

Poprawka 14
Artykuł 148

Zakłócenie porządku w Parlamencie Wewnętrzne środki 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.

1. Poseł, w stosunku do którego orzeczono 
o jednej lub kilku sankcjach 
przewidzianych w art. 147 ust. 2 a-d może 
wnieść do kolegium kwestorów 
wewnętrzne odwołanie nie zawieszające 
od tejże decyzji w terminie dwóch tygodni 
od otrzymania powiadomienia o 
wspomnianej decyzji.

2. Kolegium kwestorów prowadzi 
postępowanie w sprawie wniesionego 
odwołania, zapoznając się z przyczynami, 
jakie skłoniły Przewodniczącego do 
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podjęcia decyzji oraz wysłuchując 
zainteresowanego posła.
3. Prezydium, na wniosek kolegium 
kwestorów i w terminie najpóźniej 
czterech tygodni od dnia wniesienia 
odwołania, może uchylić, utrzymać lub 
zmniejszyć zasięg orzeczonej lub 
orzeczonych sankcji. W przypadku braku 
decyzji w wyznaczonym terminie
odwołanie uważa się za odrzucone. 

(Zastąpiony tekst został przeniesiony do poprawki 11 niniejszego sprawozdania - artykuł 146 
ustęp 3 a (nowy))

Uzasadnienie

Cet article est totalement nouveau (son contenu actuel étant transféré à l'article 146, 
paragraphe 3 bis, (nouveau) et organise les voies de recours interne contre les décisions du 
Président ayant prononcé une sanction, à l'exception de la mesure prévue à l'article 147, 
paragraphe 2, point e), dans sa nouvelle formulation, qui ne se prête manifestement pas à un 
recours. Il garantit l'exercice d'un recours interne, indispensable dans tout contentieux. Il 
institue le Bureau comme instance d'appel de la décision du Parlement, tout en confiant 
l'instruction du recours au collège des questeurs, le mieux placé pour défendre les intérêts 
personnels des députés. Afin de garantir et l'efficacité des mesures et la continuité de la 
procédure, il prévoit d'une part le caractère non suspensif du recours et, d'autre part, son 
rejet en cas de non-décision du Bureau dans les délais impartis (qui tiennent compte des 
délais de recours externes), cas de figure qui pourrait se présenter pendant les vacances 
parlementaires. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. OBJET DU RAPPORT

Compte tenu des incidents répétés qui se sont produits au fil des années principalement, 
mais pas exclusivement, dans l'hémicycle, il apparaît nécessaire de mieux définir les 
règles de conduite à respecter par les députés, ainsi que les moyens d'en promouvoir le 
respect, voire d'en sanctionner la violation. Il convient dès lors de réfléchir à la 
modification des dispositions actuelles du règlement (articles 146 à 148), qui se sont 
avérées manifestement insuffisantes, sans excéder pour autant le champ de compétence du 
Parlement, particulièrement lorsqu'il s'agit des droits inhérents à l'exercice du mandat de 
député et de la délicate question de la forme que peut - ou ne peut pas - prendre la liberté 
d'expression parlementaire. L'objectif poursuivi par votre rapporteur en formulant ses 
propositions a donc été de trouver un équilibre, afin de permettre à notre Parlement d'être 
vivant mais digne. Digne mais vivant.

II. PROBLEMES RENCONTRES

Les perturbations au bon déroulement des travaux du Parlement ont augmenté en fréquence et 
en intensité au fil des années et la présente législature, en raison sans doute d'une plus grande 
hétérogénéité et diversité dans l'orientation politique des membres qui la composent, se 
caractérise depuis son commencement par une multiplication des incidents.

Parmi ceux-ci, l'interruption répétée des orateurs, le tapage généralisé ou provoqué par des 
groupes de députés, le brandissement de pancartes ou de banderoles, le port concerté de 
vêtements ornés de messages bien déterminés, voire des coups échangés entre députés, ou la 
perturbation de manifestations organisées par ou au sein du Parlement, y compris par 
l'intermédiaire de tiers auxquels l'accès aux locaux du Parlement avait été assuré par certains 
députés.

Bien que concernant principalement l'hémicycle, ces faits ont également parfois affecté 
d'autres salles de réunion où siégeaient des organes du Parlement ou d'autres espaces dans 
l'enceinte du Parlement.

III. ORIENTATIONS RETENUES

Au vu de l'expérience, il s'avère que les instruments actuellement à la disposition des autorités 
et organes du Parlement chargés d'assurer le bon déroulement des travaux, ne répondent plus 
à la multiplication et à la diversité des incidents, et ne sont de nature ni à les prévenir ni à les 
sanctionner de façon mesurée ou simplement efficace.

Les propositions d'amendement du règlement que vous soumet votre rapporteur, à la lumière 
également de l'étude comparative sur la situation dans les Parlements nationaux (doc. PE 
360.483) et de l'avis présenté par le Service juridique lors de la réunion de la commission des 
affaires constitutionnelles du 13 juin 2005, visent à préciser les règles de conduite à respecter 
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par les membres du Parlement, lorsqu'ils agissent au sein de celui-ci ou dans le cadre 
d'activités auxquelles il est associé, et à définir les conséquences éventuelles liées à leur 
violation, ceci afin de garantir à la fois un exercice harmonieux des compétences attribuées au 
Parlement et la dignité qui sied à une institution de l'Union et à une assemblée parlementaire.

Dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'une révision générale du règlement, les modifications 
proposées s'insèrent dans la structure actuelle de celui-ci et n'affectent pas la numérotation de 
ses articles.

Il convient à l'évidence d'introduire les lignes directrices présidant à de telles règles, ainsi que 
la nature des mesures prises pour en sanctionner le non-respect, dans le corps même du 
règlement, alors que le Bureau pourrait être habilité à en préciser le détail et à établir des 
orientations pour l'application des sanctions.

Afin de garantir à la fois l'efficacité, la non-politisation et la rapidité des mesures, il apparaît 
également nécessaire de confier au Président du Parlement, et non plus à la séance plénière, le 
pouvoir de les prendre, tout en organisant une procédure de recours interne, destinée à 
protéger les droits de la défense.

Dans le but de sauvegarder l'aspect vivant des débats, tout en évitant qu'ils ne dégénèrent, 
votre rapporteur propose de distinguer entre les manifestations de nature silencieuse, et celles 
entravant manifestement le déroulement des travaux. Les premières pourraient englober 
l'"affichage" de ses opinions sous quelque forme que ce soit, qui ne saurait cependant être 
toléré que pour autant qu'il ne porte pas atteinte au respect mutuel et ne soit pas lui-même à 
l'origine directe de perturbations relevant de la deuxième catégorie. Les secondes pourraient 
recouvrir toutes les perturbations engendrées par des prises de parole intempestives, des 
insultes, un tapage ou autre désordre organisé et jusqu'aux actions touchant à l'intégrité 
physique. La durée et/ou la récurrence de la "perturbation" devra à cet égard être prise en 
compte, pour apprécier dans quelle mesure elle pourra être tolérée et/ou pour déterminer la 
sanction applicable.

Le président de séance devra ainsi disposer d'une palette de mesures et d'instruments pour 
pouvoir réagir immédiatement et efficacement, d'abord en tentant d'éviter que la situation ne 
dégénère, ensuite en ayant le cas échéant la possibilité de recourir à l'assistance des huissiers, 
voire - pour des cas d'une gravité extrême - du service de sécurité du Parlement (ce qui est 
d'ailleurs déjà prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement), personnel qu'il conviendra 
aussi de mieux préparer à de telles situations.

Au-delà des mesures immédiates à disposition du président de séance et qui sont déjà prévues 
par le règlement, se pose ensuite la question d'éventuelles sanctions à appliquer à l'encontre 
des députés à l'origine des perturbations et des procédures à mettre en place à cet égard.

À cette fin, le Président du Parlement, compte tenu de la gravité des faits s'étant produits, et 
saisi, le cas échéant, d'une demande en ce sens, doit avoir le pouvoir d'arrêter les sanctions 
appropriées, parmi celles prévues explicitement dans le règlement.

À l'exception de la saisine des autorités judiciaires, l'échelle des sanctions proposées ne fait 
que reprendre en les rationalisant des mesures déjà prévues à l'annexe VII du règlement, à son 
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article 18 et dans la réglementation sur les frais et indemnités des députés. C'est à dessein que 
ces sanctions n'affectent pas non plus l'exercice par le député du droit de vote en plénière, en 
ce que celui-ci représente l'essence même du mandat pour lequel le député a été élu, c'est-à-
dire au premier chef la participation au processus législatif de l'Union.

En toute hypothèse, le Président ou -en cas de recours- le Bureau doivent se voir reconnaître 
suffisamment de marge d'appréciation et adopter une réaction graduée suivant l'importance de 
l'incident.

Mais dès lors qu'il y a sanction, il convient de prévoir une procédure contradictoire, qui 
garantisse les droits de la défense et permette au député incriminé de s'expliquer et, le cas 
échéant, de faire appel de la décision, au risque, dans le cas contraire, de s'exposer à des 
recours devant la Cour de justice.

Votre rapporteur suggère de confier l'instruction de ce recours interne au collège des 
questeurs, qui soumettra une proposition au Bureau, celui-ci statuant en dernier ressort avant 
l'expiration du délai de recours externe, qui est de deux mois.


