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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av Europaparlamentets arbetsordning gällande ordningsreglerna för 
Europaparlamentets ledamöter
(2005/2075(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 18 mars 2005,

– med beaktande av det av presidiet utarbetade förslaget till ändring av arbetsordningen 
av den 7 mars 2005,

– med beaktande av artikel 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2005), 
och av följande skäl:

A. Det är viktigt att se till att parlamentets arbete kan utföras under värdiga former 
samtidigt som livliga inslag i debatten tolereras.

B. De nuvarande reglerna i arbetsordningen ger inte möjlighet till att reagera adekvat på 
alla de störande inslag som påverkar parlamentets arbete och dess övriga verksamhet i 
parlamentets samtliga lokaler. 

C. Det är nödvändigt att, i likhet med alla andra parlamentariska församlingar, beivra 
ledamöter som inte följer ordningsreglerna. Det ankommer på parlamentet att fastställa 
huvudprinciperna för dessa regler och att föranstalta om ett internt besvärsförfarande för 
överklagande av beslut om påföljder för sådana överträdelser i syfte att tillgodose 
ledamöternas rätt till att överklaga.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt presidiet att i detalj fastställa de uppföranderegler som 
krävs enligt dessa ändringar senast tre månader efter det att de antagits.

3. Europaparlamentet beslutar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod efter det att presidiet antagit det beslut som avses under 
ovanstående punkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till 
rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 9, rubrik och punkt 1
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Ordningsregler Ledamöternas ekonomiska intressen, 
ordningsregler och tillträde till 

parlamentet
1. Parlamentet kan fastställa 
ordningsregler för sina ledamöter. 
Sådana regler skall antas i enlighet med 
artikel 202.2 och fogas som bilaga till 
arbetsordningen.

1. Parlamentet kan fastställa regler om 
öppenhet i fråga om ledamöternas 
ekonomiska intressen, som fogas som 
bilaga till arbetsordningen.

Dessa regler får på intet sätt göra ingrepp i 
eller begränsa en ledamots utövande av sitt 
mandat, politisk verksamhet eller annan 
verksamhet i förbindelse härmed.

Dessa regler får på intet sätt göra ingrepp i 
eller begränsa en ledamots utövande av sitt 
mandat, politisk verksamhet eller annan 
verksamhet i förbindelse härmed.

Motivering

Artikelrubriken och ordalydelsen i det första stycket måste ändras för att överensstämma med 
de tillägg som gjorts i de nya punkterna 1a, 1b, 1c, 1d och 1e.

Ändringsförslag 2
Artikel 9, punkt 1a (ny)

1a. Ledamöternas uppträdande under 
plenarsammanträdena och under 
utskottens, delegationernas och övriga 
parlamentsorgans sammanträden, i 
enlighet med avdelning I, kapitel 3 samt 
rent allmänt i parlamentets lokaler skall 
respektera de principer och de värden som 
nämns i artikel 6.1-6.3 i EU-fördraget och 
beakta parlamentets värdighet och inte 
inkräkta på dess arbete.

Motivering

Syftar till att fastställa huvudprinciperna för ledamöternas uppträdande (därav hänvisningen 
till artikel 6 i EU-fördraget) och tillämpningen av de ordningsregler som anges nedan.

Ändringsförslag 3
Artikel 9, punkt 1b (ny)

1b. Presidiet skall med fullt beaktande av 
ledamöternas privilegier, i enlighet med 
vad som fastställs i primärrätten och i de 
tjänsteföreskrifter som gäller för 
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ledamöterna, samt på grundval av de 
riktlinjer som anges i artikel 9.1a och 9.1c 
fastställa de ordningsregler som gäller för 
parlamentsledamöterna med hänsyn bl.a. 
till huruvida det beskrivna upprättandet 
manifesterats vid enstaka eller upprepade 
tillfällen eller är ständigt förekommande. 
Dessa regler är tillämpbara på de organ 
och platser som nämns under punkt 1a. 
Dessa regler meddelas personligen till 
varje enskild ledamot och bifogas 
arbetsordningen.

Motivering

Denna punkt ger presidiet behörighet att i detalj fastställa de ordningsregler som gäller för 
ledamöterna och syftar till att säkerställa att parlamentets arbete och verksamhet kan fungera 
problemfritt på grundval av och med respekterande av de riktlinjer som fastställs i 
punkterna 1a och 1c (ny). För att tillgodose öppenhetsprincipen och för att ingen ledamot 
skall kunna hävda att han/hon inte känner till reglerna skall dessa personligen 
tillhandahållas varje ledamot.

Ändringsförslag 4
Artikel 9, punkt 1c (ny)

1c. Det bör göras åtskillnad mellan å ena 
sidan stillsamma åsiktsyttringar som kan 
godtas under förutsättning att beteendet 
inte är förolämpande och/eller 
kränkande, kan anses vara acceptabelt 
och inte leder till konflikt och å andra 
sidan uppträdande som direkt stör någon 
form av parlamentarisk verksamhet, samt 
icke tillåten spridning av uppgifter som 
erhållits inom ramen för ett konfidentiellt 
förfarande. 

Motivering

Det är lämpligt att fastställa en ram för de tillämpningsregler som presidiet skall besluta om 
samtidigt som ett visst spelrum lämnas när det gäller ledamöternas beteende. Vidare är det 
nödvändigt att skapa en rättslig grund som ger möjlighet att utvidga reglerna till att omfatta 
brott mot tystnadsplikten i det fall då detta är rättsligt grundat. 
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Ändringsförslag 5
Artikel 9, punkt 1d (ny)

1d. I artiklarna 146-148 fastställs de 
åtgärder som syftar till att se till att de 
ordningsregler som beslutats av presidiet i 
enlighet med punkt 1b efterlevs. Presidiet 
fastställer riktlinjerna för hur reglerna 
skall tolkas med hänsyn tagen till hur 
allvarlig överträdelsen av regeln är och 
meddelar detta personligen till varje 
enskild ledamot.

Motivering

Syftet är att å ena sidan hänvisa till de artiklar som fastställer åtgärder som kan vidtas om 
ordningsreglerna inte följs och att bemyndiga presidiet att fastställa riktlinjer om hur 
åtgärderna skall genomföras vilka, i syfte att tillgodose den öppenhetsprincip som nämns i 
punkt 1c, skall meddelas till samtliga ledamöter.

Ändringsförslag 6
Artikel 9, punkt 1e (ny)

1e. Ledamöterna är ansvariga om 
personer som de anställt eller vars 
tillträde till parlamentet de medverkat till 
bryter mot de ordningsregler som presidiet 
fastställt i enlighet med punkt 1b. 
Generalsekreteraren skall se till att 
sådana personer efterlever dessa regler 
och om så krävs skall talmannen vidta 
erforderliga åtgärder i enlighet med 
artiklarna 146-148.

Motivering

I ett antal konkreta fall har det visat sig att incidenter förorsakats av personer som varit 
knutna till ledamöter eller vars tillträde till parlamentet möjliggjorts av en ledamot. Berörda 
ledamot skall i sådana fall hållas ansvarig och generalsekreteraren skall kunna kräva att de 
ordningsregler som gäller för ledamöterna även respekteras av tredjeman som på något sätt 
är kopplad till en ledamot.

Ändringsförslag 7
Artikel 96, punkt 3
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3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga 
och ärenden som skall behandlas inom 
stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls 
inom stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga 
och ärenden som skall behandlas inom 
stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls 
inom stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001. 
Handlingar som omfattas av de undantag 
som anges i artikel 4 kan av 
ifrågavarande utskottsordförande 
tillhandahållas medlemmar av berörda 
utskott i form av konfidentiell försändelse. 
Artiklarna 146-148 i nuvarande 
arbetsordning är tillämpliga i samband 
med alla kränkningar av tystnadsplikten.

Motivering

För närvarande finns det ingen bestämmelse som ger en utskottsordförande möjlighet att 
tillhandahålla utskottsmedlemmarna handlingar av konfidentiell art - inkluderande 
parlamentets interna handlingar. Denna situation bör rättas till samtidigt som kränkningar av 
tystnadsplikten måste beivras och omfattas av ordningsreglerna i enlighet med vad som 
fastställs i artikel 9.1c (ny).

Ändringsförslag 8
Avdelning VI, kapitel 3a (nytt) rubrik (ny) (ska införas före artikel 146)

Kapitel 3a
ÅTGÄRDER VID ÖVERTRÄDELSE AV 

ORDNINGSREGLERNA

Motivering

Att ett nytt kapitel införs är en kompromiss som syftar till att undvika att de nuvarande 
ordningsreglernas struktur rubbas. Samtidigt betonas att åtgärderna inte enbart hänför sig 
parlamentets plenarsammanträden (avdelning VI, artiklarna 146-148) utan omfattar samtliga 
fall som avses i artikel 9.1a (ny).
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Ändringsförslag 9
Artikel 146, rubrik och punkt 1

Ordning i kammaren Omedelbara åtgärder
1. Varje ledamot som uppträder störande
skall kallas till ordningen av talmannen.

1. Varje ledamot som inte respekterar de 
bestämmelser som fastställs i artikel 
9.1a-9.1c skall kallas till ordningen av 
talmannen.

Motivering

Hädanefter bör man hänvisa till de ordningsregler som föreskrivs i artikel 9 i dess nya 
ordalydelse, som rör störande uppträdande i kammaren, men som även har ett mycket vidare 
giltighetsområde. Artikelrubriken har också ändrats för att man skall kunna göra åtskillnad 
mellan den typ av åtgärder som vidtas i samband med en incident och eventuella senare 
påföljder.

Ändringsförslag 10
Artikel 146, punkt 3

3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att 
denna disciplinära åtgärd genast verkställs.

3. Om ytterligare förseelser begås eller i 
allvarliga fall, främst i samband med 
formella sammanträden, kan talmannen 
omedelbart efter en första icke 
hörsammad tillsägelse, utvisa ledamoten i 
fråga från plenisalen för återstoden av 
sammanträdet. Generalsekreteraren skall 
med hjälp av vaktmästarna och vid behov 
med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst 
se till att denna disciplinära åtgärd genast 
verkställs.

Motivering

Sammanträdesordföranden måste ha möjlighet att omedelbart utvisa en ledamot som inte 
hörsammar en första tillsägelse ifall det störande uppträdandet är av sådan art att det 
uppenbarligen inkräktar på parlamentets arbete eller påverkar dess rykte, i synnerhet i 
samband med formella sammanträden med särskilt inbjudna gäster.

Ändringsförslag 11
Artikel 146, punkt 3a (ny)

3a. Om ett störande uppträdande i 
kammaren hotar att förhindra 
överläggningarna i kammaren får 
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talmannen, för att återställa ordningen, 
avbryta sammanträdet under en viss tid 
eller avsluta detsamma. Kan talmannen 
inte göra sig hörd skall talmannen lämna 
ordförandeplatsen, vilket avslutar 
sammanträdet. Talmannen är den som 
kallar till fortsatt sammanträde. 

(Detta ändringsförslag motsvarar ordalydelsen i nuvarande artikel 148)

Motivering

Ordalydelsen i nuvarande artikel 148 tas över eftersom bestämmelserna i denna artikel klart 
relaterar till omedelbara åtgärder.

Ändringsförslag 12
Artikel 146, punkt 3b (ny)

3b. I förekommande fall och beroende på 
hur pass allvarlig överträdelsen av 
ordningsreglerna var kan 
sammanträdesordföranden uppmana 
talmannen att tillämpa artikel 147 senast 
vid nästkommande sammanträdesperiod 
eller berörda organs nästkommande 
sammanträde.

Motivering

Det är nödvändigt att förutse situationer då det inte är talmannen som leder ett sammanträde 
eller ett utskott - vilket är självklart – utan en vice talman, exempelvis vid ett sammanträde i 
ett av parlamentets andra organ eller ifall en incident inträffar i parlamentets byggnader, i 
synnerhet då det endast ankommer på talmannen att besluta om påföljder av det slag som 
föreskrivs i artikel 147 och det således skulle behövas en bestämmelse som, i mån av behov, 
fastställer vilket förfarande som bör tillämpas.

Ändringsförslag 13
Artikel 147

Avstängning av ledamöter Påföljder 
1. Vid grova fall av störande uppträdande 
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, efter en 

1. Om de åtgärder som föreskrivs i 
artikel 146 inte är tillämpliga eller 
otillräckliga eller vid allvarligt brott mot 
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formell varning, antingen genast eller 
senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, föreslå parlamentet 
att ledamoten omgående utvisas från 
plenisalen och avstängs i två till fem 
dagar.

ordningsreglerna skall talmannen, efter 
att ha hört berörda ledamot, fatta ett 
motiverat beslut om lämpliga påföljder på 
grundval av de riktlinjer som presidiet 
upprättat i enlighet med artikel 9.5 och 
underrätta berörda ledamot om dessa 
påföljder samt ordförandena för de organ 
som ledamoten arbetar i före det att 
kammaren informeras.

2. Parlamentet skall ta ställning till en 
sådan disciplinär åtgärd vid en tidpunkt 
som talmannen fastställer, antingen vid 
det sammanträde vid vilket händelsen i 
fråga ägde rum eller, om händelserna 
inträffade utanför kammaren, när 
talmannen informerades eller i båda 
fallen senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod. Den berörda 
ledamoten skall ha rätt att bli hörd av 
parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.

2. Sådana påföljder kan bestå av en eller 
flera av följande åtgärder: 

a) prickning,
b) indragning av dagtraktamentet 
och/eller av ersättning för allmänna 
kostnader under högst tre månader,
c) utan att det inverkar på rätten att rösta 
i kammaren, förutsatt att 
ordningsreglerna strikt följs, 
tidsbegränsad avstängning från 
deltagande i samtliga eller vissa av 
parlamentets eller något av dess organs 
verksamheter under 2-20 på varandra 
följande sammanträdesdagar,
d) framläggande till talmanskonferensen, 
i enlighet med artikel 18, av ett förslag 
som kan resultera i avstängning eller 
indragning av en eller flera valbara 
platser som innehas av ledamoten,
e) hänskjutning till en rättsinstans om 
handlingen kan tänkas leda till ett 
straffrättsligt förfarande, varvid 
meddelandet i kammaren resulterar i 
hänskjutning till behörigt utskott med 
begäran om hävande av berörda ledamots 
immunitet.
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3. Vid begäran om disciplinära åtgärder 
skall omröstning förrättas elektroniskt 
och utan debatt. Yrkanden i enlighet med 
artikel 149.3 eller 160.1 är inte tillåtliga.

Motivering

Denna artikel ersätter helt nuvarande artikel 147. I den nya punkt 2 finns en förteckning över 
påföljder vilka, med undantag för den påföljd som anges under strecksats e, redan återfinns i 
artikel 18 i arbetsordningen och i dess bilaga VII, avsnitt A punkt 5 samt i artikel 11.3 och 
11.4 i bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets 
ledamöter som antagits av presidiet (avser dagtraktamentet, vilket bör kompletteras med 
ersättning för allmänna utgifter). Ovan nämnda strecksats e syftar till att fastställa påföljder 
för de allvarligaste överträdelserna, vilka exempelvis kan utgöras av våldsamma fysiska 
angrepp, och kan leda till straffrättsliga åtgärder. Punkt 1 syftar till att enbart talmannen 
bemyndigas att fastställa påföljder och besluta om hur dessa skall tillämpas.

Ändringsförslag 14
Artikel 148

Störande uppträdande Besvär
Om ett störande uppträdande i kammaren 
hotar att förhindra överläggningarna i 
kammaren får talmannen, för att 
återställa ordningen, avbryta 
sammanträdet under en viss tid eller 
avsluta detsamma. Kan talmannen inte 
göra sig hörd skall talmannen lämna 
ordförandeplatsen, vilket avslutar 
sammanträdet. Talmannen är den som 
kallar till fortsatt sammanträde.

1. En ledamot som tilldömts en eller flera 
påföljder i enlighet med artikel 147.2 a-d 
har rätt att inom två veckor efter det att 
beslutet meddelats till kvestorskollegiet 
inkomma med besvär mot detta beslut 
utan att det har upphävande verkan.

2. Kvestorskollegiet skall utreda besväret 
genom att informera sig om grunderna 
för talmannens beslut och genom att höra 
berörda ledamot.
3. Presidiet kan på förslag av 
kvestorskollegiet och senast fyra veckor 
efter det att besväret inlämnats upphäva, 
bekräfta eller reducera den fastställda 
påföljden/de fastställda påföljderna. Om 
inget beslut fattats inom angivna tidsfrist 
skall besväret betraktas som avvisat.
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(Den ersatta texten återfinns i ändringsförslag 11 i detta förslag till betänkande -
artikel 146.3a (ny))

Motivering

Denna artikel är helt ny (den nuvarande texten återfinns i artikel 146.3a (ny) och fastställer 
det interna besvärsförfarandet för beslut om påföljder som fattats av talmannen, med 
undantag för de åtgärder som föreskrivs i artikel 147.2e i dess nya ordalydelse, som inte 
omfattar möjlighet till besvär. Artikeln tillhandahåller ett internt besvärsförfarande som är 
nödvändigt i samband med alla tvister. Presidiet utses till besvärsinstans för parlamentets 
beslut. Besväret utreds av kvestorskollegiet som är bäst lämpat att tillvarata ledamöterna 
personliga intressen. För att åtgärderna skall vara effektiva och förfarandet kunna löpa utan 
avbräck fastställs att besväret inte har någon upphävande verkan och att det avvisas om 
presidiet inte fattar något beslut inom angivna tidsfrist (som är anpassad till externa 
besvärsfrister), något som skulle kunna inträffa under parlamentets semesteruppehåll.
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MOTIVERING

I. SYFTET MED BETÄNKANDET

Med hänsyn till de upprepade incidenter som under årens lopp huvudsakligen, men inte 
uteslutande, inträffat i kammaren förefaller det nödvändigt att fastställa mer detaljerade 
ordningsregler som ledamöterna är skyldiga att följa samt det sätt på vilket respekten för 
dessa regler kan främjas eller beivras vid överträdelse. Eventuellt bör man ändra nuvarande 
bestämmelser i arbetsordningen (artiklarna 146 - 148) - vilka visat sig vara otillräckliga - utan 
att därför överskrida parlamentets befogenhetsområden, i synnerhet när det gäller de
rättigheter som sammanhänger med utövandet av ledamotsmandatet och den känsliga frågan 
om vilka former som den parlamentariska yttrandefriheten får eller inte får ta sig uttryck i. 
Föredragande har således i sitt förslag strävat efter att skapa en balans för att parlamentet 
under värdiga former skall kunna fortsätta sina livliga debatter.

II. FÖREKOMMANDE PROBLEM

De störande inslagen i parlamentets arbete och verksamhet har tilltagit och blivit allvarligare 
med åren. Under innevarande mandatperiod har antalet incidenter ytterligare tilltagit. Detta 
beror sannolikt på den ökade mångfalden och större skillnader när det gäller ledamöternas 
politiska inriktning.

Exempel på sådana störande inslag är talare som upprepat avbrutits, allmänt oväsen eller 
oväsen som provocerats fram av grupper av ledamöter, plakat eller banderoller som visats 
upp, bärande av klädesplagg med slagord. Även handgripligheter mellan ledamöter har 
förekommit liksom försök att störa arrangemang som anordnats inom eller av parlamentet, 
t.o.m. med stöd av utomstående personer som fått tillträde till parlamentet med hjälp av en 
viss ledamot.

Även om dessa incidenter huvudsakligen inträffat i kammaren har de även förekommit i andra 
möteslokaler där parlamentets organ sammanträtt eller på andra platser inom parlamentets 
byggnader.

III. ANTAGNA RIKTLINJER

Erfarenheter har visat att de förfaranden som för närvarande står till förfogande för de 
parlamentsorgan och parlamentsinrättningar som ansvarar för att parlamentsarbetet skall 
fungera väl inte längre svarar mot det ökade antalet och den tilltagande mångfalden av 
incidenter, och inte är lämpade att förebygga eller beivra dem på ett lämpligt och effektivt 
sätt.

De förslag till ändring av arbetsordningen som läggs fram av föredraganden, vilka bland annat 
baserar sig på en jämförande studie om förhållandena i de nationella parlamenten (doc 
PE 360.483) och ett yttrande från rättstjänsten till sammanträdet i utskottet för konstitutionella 
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frågor den 13 juni 2005 syftar till att fastställa ordningsregler som skall följas av 
parlamentsledamöterna när de agerar inom parlamentet eller i samband med verksamheter 
som är kopplade till parlamentet. Samtidigt fastställs konsekvenserna av att reglerna inte följs, 
dels i syfte att se till att parlamentets arbete kan utövas under civiliserade former, dels för att 
säkerställa att parlamentet lever upp till det värdiga förhållningssätt som förväntas av en 
EU-institution och ett parlament.

Eftersom det inte är fråga om en allmän översyn av arbetsordningen har de föreslagna 
ändringarna integrerats i den nuvarande strukturen och påverkar således i artikelnumreringen.

Det förefaller självklart att i själva arbetsordningen föra in de allmänna riktlinjer som styr 
dessa regler och som fastställer vilken typ av åtgärd som skall vidtas för att beivra 
överträdelser av ordningsreglerna. Presidiet å andra sidan skulle kunna åläggas att besluta om 
detaljerna och fastställa hur påföljderna skall tillämpas.

För att åtgärderna skall vara effektiva, snabbt tillämpbara och politiskt ofärgade förefaller det 
nödvändigt att ålägga talmannen och inte kammaren rätten att fatta dessa beslut samtidigt som 
ett besvärsförfarande tillhandahålls för att tillgodose rätten till överklagande.

För att även fortsättningsvis kunna ha livliga debatter – utan att dessa urartar – förslår 
föredraganden att det görs en åtskillnad mellan stillsamma åsiktsyttringar och sådana som 
uppenbarligen stör parlamentets arbete. Den första kategorin skulle exempelvis kunna omfatta 
åsikter som manifesteras i någon form, vilket dock enbart kan tolereras om det inte inkräktar 
på den ömsesidiga respekten och i sig inte förorsakar störningar av det slag som ingår i den 
andra kategorin. Denna omfattar alla former av störningar som förorsakas av exempelvis 
personer som tar till orda utan att ha ordet, okvädesord, oljud eller andra former av 
organiserade störningsmoment och i ytterlighetsfall fysiska angrepp. För att kunna bedöma i 
vad mån störningen kan tolereras och/eller för att besluta om påföljderna bör hänsyn tas till 
hur länge störmomentet varade och om det upprepades vid flera tillfällen. 

Sammanträdesordföranden bör således förfoga över ett antal olika åtgärder och verktyg som 
kan tillgripas för att kunna reagera snabbt och effektivt framför allt för att undvika att 
situationen urartar och om detta är omöjligt begära hjälp från vaktmästarna och i extremfall 
tillkalla assistans från parlamentets säkerhetstjänst (vilket redan föreskrivs i artikel 146.3 i 
arbetsordningen). Även säkerhetstjänstens personal bör förberedas bättre inför dylika 
situationer. 

Utöver de direkta åtgärder som står till sammanträdesordförandens förfogande och som 
föreskrivs i arbetsordningen uppstår frågan om eventuella påföljder för den ledamot som 
förorsakat störmomenten samt vilka förfaranden som skall tillämpas i detta sammanhang.

Med beaktande av har pass allvarligt man ser på det inträffade och om frågan hänvisas till 
talmannen skall denne kunna besluta om lämpliga påföljder i enlighet med vad som föreskrivs 
i arbetsordningen.

Med undantag för de fall då ärendet hänvisas till en rättsinstans tar förteckningen över 
föreslagna påföljder i förenklad form upp de åtgärder som föreskrivs i artikel 18 i bilaga VII i 
arbetsordningen samt i bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till 
Europaparlamentets ledamöter. Påföljderna påverkar inte ledamotens rätt att delta i 
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omröstningar i kammaren, vilket är avsiktligt, eftersom denna handling utgör det yttersta 
syftet med att ledamoten blivit vald, det vill säga att i första hand delta i gemenskapens 
lagstiftningsarbete.

Under alla omständigheter måste talmannen och om besvär inlämnas – presidiet – ges 
tillräckligt bedömningsutrymme och anpassa påföljden i förhållande till incidentens art.

Om det beslutas om påföljder måste det finnas ett besvärsförfarande som säkerställer rätten 
till överklagande och som ger den berörda ledamoten möjlighet att förklara sig och överklaga 
beslutet. I annat fall finns det risk för att ärendet tas upp inför EU-domstolen. 

Föredraganden föreslår att interna besvär utreds av kvestorskollegiet som lägger fram ett 
förslag till presidiet, vilket därefter fattar det avgörande beslutet innan den externa tidsfristen 
för överklaganden löper ut, vilket den gör efter två månader.


