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  2011جمیع الحقوق محفوظة للبوندستاغ، برلین 
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  فھرس المحتویات
  )مجلس النواب االتحادي (الالئحة الداخلیة للبوندستاغ األلماني. أ

  ونوابھ واألمناء البوندستاغ رئیسانتخاب : األولالباب 
     الجلسة التأسیسیة1المادة 
     انتخاب الرئیس ونوابھ2المادة 
      انتخاب األمناء3المادة 

  
  انتخاب المستشار االتحادي: الباب الثاني

  انتخاب المستشار االتحادي   4المادة 
  

  یوخ ولجنة الش،مجلس الرئاسةوالرئیس، : الباب الثالث
     مجلس الرئاسة5المادة 
     لجنة الشیوخ6المادة 
  الرئیسمھام    7المادة 
  ة   رئاسة الجلس8المادة 
     مھام األمناء9المادة 

  
  الكتل البرلمانیة: الباب الرابع

     تشكیل الكتل البرلمانیة10المادة 
     ترتیب الكتل البرلمانیة11المادة 
   في المناصب   حصص الكتل البرلمانیة12المادة 

  
  أعضاء البوندستاغ: الباب الخامس

     حقوق أعضاء البوندستاغ وواجباتھم13المادة 
  ات   اإلجاز14المادة 
  سقوطھا   الطعن في العضویة و15المادة 
     االطالع على الملفات وتسلیمھا16المادة 
  السریة الشؤونحمایة الئحة    17المادة 
     قواعد السلوك18المادة 

  
  یةجراءات النظاماإل و،إدارة الجلساتو،  لالجتماعدعوة البوندستاغوجدول األعمال، :  السادسالباب

     الجلسات19المادة 
     جدول األعمال20المادة 
     الدعوة إلى جلسات الجمعیة العامة من جانب الرئیس21المادة 
     إدارة الجلسات22المادة 
  المناقشة   افتتاح 23المادة 
  المداوالت الربط بین    24المادة 
   المناقشة   تأجیل المداوالت أو إغالق باب 25المادة 
     تأجیل الجلسة26المادة 
  ھاالكلمة وطلبإعطاء    27المادة 
  المتحدثینرتیب    ت28المادة 
  طلب مراعاة الالئحة الداخلیة   29المادة 
  مناقشة   التصریحات حول ال30المادة 
  التصویت ل    التصریحات حو31المادة 
   خارج نطاق جدول األعمالات   التصریح32المادة 
  إلقاء الكلمة   33المادة 
     مكان المتحدث34المادة 
     مدة الكلمة35المادة 
  النظاممراعاة الموضوع ولتزام بحدود  إلى االتنبیھ   ال36المادة 
  الكلمةالحق في    سحب 37المادة 
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  البوندستاغو إقصاء عض  38المادة 
  النظامي أو اإلقصاءالتنبیھ    االعتراض على 39مادة ال

  الجلسةقطع    40المادة 
  لحفاظ على النظامل   تدابیر أخرى 41المادة 
     استدعاء أحد أعضاء الحكومة االتحادیة42المادة 
  في أي وقتاالستماع إجراء طلب    حق 43المادة 
  مناقشة   إعادة فتح باب ال44المادة 
  عدم اكتمال النصاب القانونيما یترتب على وتحقق من اكتمال النصاب القانوني،    ال45المادة 
     طرح األسئلة46المادة 
      تجزئة السؤال47المادة 
     قواعد التصویت48المادة 
  ببطاقات التصویت السریةاالنتخاب    49المادة 
     اإلجراءات المتبعة عند اختیار مقر مصلحة اتحادیة50المادة 

     عد األصوات51دة الما
     التصویت باالسم52المادة 
  باالسمتصویت    بطالن ال53المادة 

  
  اللجان: الباب السابع

     اللجان الدائمة واللجان الخاصة54المادة 
  اللجان الفرعیةتكوین    55المادة 
   والدراسات الشاملة   لجنة البحث56المادة 
  تبعات التكنولوجیاتحلیل أ   56المادة 

     عدد أعضاء اللجان57مادة ال
  رئیس اللجنة ونائبھعیین    ت58المادة 
     حقوق رئیس اللجنة وواجباتھ59المادة 
  اللجانالدعوة إلى اجتماعات    60المادة 
     جدول أعمال اللجان61المادة 
     مھام اللجان62المادة 
     اللجنة القائمة باألعمال63المادة 
  ولةمدا   موضوعات ال64المادة 
     تعیین المقررین65المادة 
     رفع التقاریر66المادة 
     اكتمال النصاب القانوني للجنة67المادة 
     استدعاء أحد أعضاء الحكومة االتحادیة إلى جلسات اللجنة68المادة 
  غیر العلنیة   جلسات اللجان 69المادة 
  للجانالعلنیة الموسعة ومداوالت الأ  69المادة 
  جلسات االستماع العلنیة   70المادة 
  المناقشة   تقدیم الطلبات في اللجنة وإنھاء 71المادة 
     التصویت خارج الجلسة72المادة 
     محاضر جلسات اللجان73المادة 
  الالئحة الداخلیةمواد    تطبیق 74المادة 

  
  االقتراحات ومعالجتھا: الباب الثامن

     االقتراحات75المادة 
  ت یقدمھا أعضاء البوندستاغ   اقتراحا76المادة 
     معالجة االقتراحات77المادة 
     المداوالت78المادة 
  القوانینروعات    المداولة األولى حول مش79المادة 
     اإلحالة إلى اللجنة80المادة 
  فھمالوسھولة  ةلغویالصیاغتھا من حیث صحة  القوانین وعاترأ   مراجعة مش80المادة 
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   القوانینوعاترالثانیة حول مش   المداولة 81المادة 
  المداولة الثانیةفي التعدیل واإلحالة طلبات    82المادة 
     جمع التعدیالت83المادة 
   القوانینوعاتر   المداولة الثالثة حول مش84المادة 
  المداولة الثالثةفي التعدیل واإلحالة طلبات    85المادة 
     التصویت الختامي86المادة 
    من القانون األساسي113إلجراءات الخاصة بالمادة    ا87المادة 
     معالجة طلبات اتخاذ القرار88المادة 
   لالجتماعلجنة الوساطةدعوة    89المادة 
      المداولة حول توصیات القرار المقترحة من لجنة الوساطة90المادة 
     اعتراض البوندسرات91المادة 
  القانونیةالمراسیم    92المادة 

  وإحالة الوثائق الخاصة باالتحاد األوروبيإرسال    93ة الماد
  وثائق االتحاد األوروبيمداوالت اللجان حول أ  93المادة 
  لجنة شؤون االتحاد األوروبي   ب93المادة 
  التكافلالمتعلق بمبدأ اللوم  ج  93المادة 
  د   دعوى التكافل93المادة 
       االقتراحات الخاصة باالستقرار94المادة 
       االقتراحات الخاصة بالمیزانیة95المادة 
      االقتراحات المالیة96المادة 
  أ   اإلجراءات طبقا لقانون مشاركة البرلمان96المادة 
      طلب سحب الثقة من المستشار االتحادي97المادة 
      طلب منح الثقة من جانب المستشار االتحادي98المادة 
   من القانون 81ن العاجلة الُمقدمة من الحكومة االتحادیة طبقا للمادة  القوانیروعات    مش99المادة 

         األساسي  
  ةری   االستجوابات الكب100المادة 
   والمداولة حولھاةری   اإلجابة على االستجوابات الكب101المادة 
  ةری الكبات   رفض اإلجابة على االستجواب102المادة 
  ةری الكباتة حول االستجوابالمداولقت و   تحدید 103المادة 
  ةری   االستجوابات الصغ104المادة 
  في البوندستاغمنفردین    أسئلة من أعضاء 105المادة 
  نیة واستجواب الحكومة االتحادیةآحول قضایا  المناقشة   106المادة 
  قضایا الحصانة   107المادة 

  
  االلتماساتالنظر في : الباب التاسع

  لجنة االلتماسات اختصاصات   108المادة 
     إحالة االلتماسات109المادة 
     حقوق لجنة االلتماسات110المادة 
   لجنة االلتماساتفيإلى أعضاء بعینھم االختصاصات    نقل 111المادة 
  وتوصیتھا بالقرار    تقریر لجنة االلتماسات112المادة 

  
  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض : الباب العاشر

  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون    انتخاب مفوض 113المادة 
  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون    تقاریر مفوض 114المادة 
  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون    المداولة حول تقاریر مفوض 115المادة 

  
  توثیق وتنفیذ قرارات البوندستاغ: الباب الحادي عشر

  عامة   محاضر الجلسات ال116المادة 
  المسجلة كتابیا لكلمتھلنسخة المتحدث ل   مراجعة 117المادة 
  المسجلة كتابیا للكلمة   تصحیح النسخة 118المادة 
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     تدوین المقاطعات119المادة 
     توثیق القرارات120المادة 
     االعتراض على المحضر الرسمي121المادة 
  القوانین المعتَمدةإرسال    122المادة 
    المستندات اإللكترونیةأ122المادة 
     حساب الفترات المحددة123المادة 
     استیفاء الفترة المحددة124المادة 
  ال تعتبر منتھیة   المسائل التي 125المادة 

  
  وتفسیرھاالداخلیة  ھذه الالئحة نعالعدول : الباب الثاني عشر

   ھذه الالئحة الداخلیةنعالعدول    126المادة 
  ر ھذه الالئحة الداخلیة   تفسی127المادة 
     حقوق لجنة مراجعة االنتخاب والحصانة والالئحة الداخلیة128المادة 

  
  المرفقات

   األلمانيقواعد السلوك الخاصة بأعضاء البوندستاغ: 1المرفق رقم 
  تسجیل االتحادات وممثلیھا: 2المرفق رقم 
  الئحة حمایة الشؤون السریة: 3المرفق رقم 
  علیمات الخاصة بفترة األسئلة، واألسئلة التحریریة المنفردةالت: 4المرفق رقم 
  التعلیمات الخاصة بالمناقشة حول قضایا ذات أھمیة آنیة وعامة: 5المرفق رقم 
  قرار البوندستاغ األلماني برفع الحصانة عن عضو من أعضائھ: 6المرفق رقم 
  استجواب الحكومة االتحادیة: 7المرفق رقم 

  
  المالحق
  1الملحق 

  البوندستاغ األلمانيداخل نظام الالئحة التعلیمات الخاصة ب
  2الملحق 

   من الالئحة الداخلیة للبوندستاغ3 فقرة 73للمادة  وفقا اللجان محاضرتعلیمات خاصة بالتعامل مع 
  
  الالئحة المشتركة للجنة الوساطة. ب
  
  الالئحة الداخلیة للبوندستاغ األلمانيمسرد مصطلحات . ج
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   الداخلیة للبوندستاغ األلمانيالالئحة. أ
  )1237، صفحة Iالجریدة الرسمیة االتحادیة،  (1980تموز /  یولیو2في صیعتھا الُمعلنة بتاریخ 

، صفحة Iالجریدة الرسمیة االتحادیة، ( 2010كانون األول /  دیسمبر17في والمعدلة مؤخرا بالصیغة المعلنة 
2199(  
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  ونوابھ واألمناءغ البوندستاانتخاب رئیس : الباب األول
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  1المادة 
  الجلسة التأسیسیة

خالل  األولى مجلستھعقد إلى  ینالُمنتخبالجدد البوندستاغ البوندستاغ المنتھیة والیتھ أعضاء یدعو رئیس ) 1(
  ). من القانون األساسي39المادة (بعد االنتخابات ثالثین یوما على األكثر 

في كبر یرأس الجلسة العضو الذي یلیھ ف رفض، ذاوندستاغ، وإیرأس أكبر األعضاء سًنا أول جلسة للب) 2(
  .رئاسة الجلسة نوابھالسن، إلى أن یتسلم الرئیس الجدید الُمنتخب أو أحد 

  .سمالیبدأ النداء على أعضاء البوندستاغ باثم . أعضاء من البوندستاغ أمناء مؤقتینالجلسة  یعین رئیس) 3(
  .ابھ واألمناءو، یجري انتخاب الرئیس ون للجلسةلقانونيالنصاب ااكتمال بعد التحقق من ) 4(
  )الدستور ( من القانون األساسي2 و1 فقرة 39لمادة ا >
  

  2المادة 
  نوابھانتخاب الرئیس و

سائر ل نوابھ الرئیس و وعملیات انتخابیة خاصة)49المادة  (ةسریالتصویت البطاقات بینتخب البوندستاغ ) 1(
على األقل في المجلس للرئیس  بنائب أو نائبةفي البوندستاغ مثل كل كتلة برلمانیة وُت. الدورة التشریعیةمدة 

  .الرئاسي
 لم تتحقق ذاإ و. أغلبیة أعضاء البوندستاغأصوات من یحصل على یفوز بالمنصب موضوع االقتراع ) 2(

  ھذافي جددمرشحین یمكن اقتراح ، یتم إجراء اقتراع ثان، وفي االقتراع األولألي من المرشحین األغلبیة 
إجراء أعضاء البوندستاغ، یتم  أغلبیةأصوات حصول أحد المرشحین على وفي حالة عدم . االقتراع الثاني

أغلبیة وزه بالمنصب حصولھ على ذه المرة على مرشح واحد، فیلزم لفوإذا كان االقتراع ھ. ثالثاقتراع 
یتم إجراء  فلم تتحقق األغلبیة ألي منھم، ر من مرشح  واالقتراع الثالث على أكثتم أما إذا . األصوات الُمعطاة

؛ ویفوز بالمنصب من یحصل األصواتعدد أكبر من على كل منھما العضوین اللذین حصل بین اقتراع آخر 
القرعة التي ُیجریھا رئیس  عبر ھماالفائز من تحدیدفیتم ، األصواتیا في  وإذا تساو.منھما على معظم األصوات

  .جلسةال
سفر االقتراع الثالث على مرشح واحد عن فوزه بأغلبیة األصوات المعطاة، فال یجوز إجراء  لم یذاإ) 3(

اب  االنتخعملیة  بعد فشل مجرى،جدد تم اقتراح مرشحین ذاإو. اقتراعات أخرى إال باالتفاق مع لجنة الشیوخ
  .2 للفقرة طبقا إجراء عملیة االنتخاب مجددا، فیجب  2طبقا للفقرة التي جرت 

   من القانون األساسي121المادة و 1 فقرة 40المادة >
  

  3المادة 
  انتخاب األمناء

ویجب . بناء على اقتراح من الكتل البرلمانیةفي اقتراع واحد ویمكن انتخابھم . یحدد البوندستاغ عدد األمناء
  . عند تحدید عدد األمناء وتوزیعھم على الكتل البرلمانیة12مراعاة المادة 



 10

  انتخاب المستشار االتحادي: لثانيالباب ا
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  4المادة 
  انتخاب المستشار االتحادي

). 49المادة  (ة السریتصویتببطاقات ال)  من القانون األساسي63المادة ( المستشار االتحادي یجري انتخاب
 علىُربع أعضاء البوندستاغ أو كتلة برلمانیة تشمل ُربع أعضاء البوندستاغ على األقل ویجب أن یوقع 

  . من القانون األساسي4فقرة  و3 فقرة 63 للمادة طبقاالتي تجري  اتاالقتراعموضوع ترشیحات ال
   من القانون األساسي63المادة >
   من القانون األساسي2 فقرة 64المادة : داء الیمین الدستوریةا>
   من القانون األساسي121المادة  : أغلبیة األعضاء>
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   ولجنة الشیوخ،مجلس الرئاسةو ، البوندستاغرئیس: الباب الثالث
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  5المادة 
  مجلس الرئاسة

  .من الرئیس ونواب الرئیسالبوندستاغ یتشكل مجلس رئاسة 
  

  6المادة 
  لجنة الشیوخ

 طبقاھم الكتل البرلمانیة عینُتمن أعضاء البوندستاغ  23 ونوابھوالبوندستاغ تتكون لجنة الشیوخ من رئیس ) 1(
إذا ، الجتماعل اللجنة علیھ أن یدعوكما أن الدعوة إلى اجتماعات لجنة الشیوخ، س  الرئییتعین علىو. 12للمادة 

  .إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغطلبت ذلك 
حول الكتل البرلمانیة بین تفاھم العلى عمل كما ت. تتولى لجنة الشیوخ مساعدة الرئیس في تسییر األعمال) 2(

لجنة ال ُتعد م تولیھا ھذه المھامع و. رؤساء اللجان ونوابھم، واالتفاق على خطة عمل البوندستاغمناصب  شغل
  .ھیئات صنع القرارمن الشیوخ 

. الرئیس أو مجلس الرئاسةاختصاصات من ھذه  لم تكن ذاتقرر لجنة الشیوخ شؤون البوندستاغ الداخلیة، إ) 3(
میزانیة البوندستاغ بخطة الخاص االقتراح عد خصصة للبوندستاغ، وُتاستخدام القاعات المكما تقرر اللجنة بشأن 

  . ال تستطیع لجنة المیزانیة أن تحید عنھ إال باالتفاق معھاذي ال،المفصلة
ق، ویمكن أن یوثتالوسائل تعین لجنة الشیوخ لجنة فرعیة دائمة لشؤون المكتبة واألرشیف وغیرھا من ) 4(
  .عضاء من البوندستاغ ممن لیسوا أعضاء في لجنة الشیوخ أ ھذه اللجنة الفرعیة إليضمین
  

  7المادة 
  الرئیسمھام 

النھوض البوندستاغ وحقوقھ، وھیبة عمل على صون وی. یمثل الرئیس البوندستاغ ویتولى تسییر أعمالھ) 1(
جلسات ي شارك فكما ی.  المداوالت بإنصاف وحیادیة، ویحافظ على النظام في مقر البوندستاغدیربأعمالھ، وی

  .)دون حق التصویت(بشكل استشاري اللجان جمیع 
، وعلى  جمیع المباني وأجزاء المباني والعقارات الخاضعة إلدارة البوندستاغة على سلطال الرئیس لكیم) 2(

كما یتولى إصدار الئحة التعلیمات . قوات الشرطة التي یعینھا البوندستاغ لحراستھا والمحافظة على أمنھا
  . والحصانة والالئحة الداخلیةات باالتفاق مع لجنة مراجعة االنتخابالخاصة بھا

یقرر كما .  بالنسبة إلدارة البوندستاغكبرى، إبرام العقود ذات األھمیة النوابھیتولى الرئیس، باالتفاق مع ) 3(
  . المنصوص علیھا في إطار خطة المیزانیةنفقات البشأن

وإحالتھم إلى التقاعد یتولى تعیینھم وتشغیلھم و لموظفي البوندستاغ،ا العلیالوظیفیة رئیس السلطة یمثل ال) 4(
سلطة تعیین وفصل العاملین اآلخرین في البوندستاغ من أن لھ كما . العامة القانونیة واإلداریة تعلیمات للطبقا

إذا ما كانت ، نوابھ باالتفاق مع 3 و2ویتخذ الرئیس اإلجراءات المنصوص علیھا في الجملتین . غیر الموظفین
وفي حال تعیین موظفین في مراكز قیادیة  . علیا أو العاملین في درجات مشابھةالدرجات من التتعلق بالموظفین 

 یجب أن یحصل على ،تھم الوظیفیة أو زیادة مرتباتھمدرجأو عاملین في نفس المرتبة، أو ترقیتھم أو الرفع من 
  .موافقة مجلس الرئاسة

 طبقاوُتتخذ اإلجراءات . القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون العاملین التابعین لمفوض  على 4ة فقرتسري ال) 5(
جمیع یتم اتخاذ القرارات بشأن و. القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون ، باالتفاق مع مفوض 4 جملة 4ة فقرلل

 ادي باالتفاق مع مفوض الخاصة بالموظف القیتقاعدلى الإوالتنقالت واإلحالة ت بدیالوالتالطلبات والتعیینات 
القوات المسلحة الحق في تقدیم مقترحات البوندستاع لشؤون ولمفوض . القوات المسلحةشؤون ل البوندستاغ 

  .4ة فقرتخص جمیع القرارات المنصوص علیھا في ال
  .ثاني أكبر كتلة برلمانیةالتابع لنائبھ ینوب عنھ فعجز الرئیس عن القیام بمھامھ، إذا ) 6(
   من القانون األساسي2 فقرة 40المادة >
  

  8المادة 
  ةرئاسة الجلس

  . من الرئیس واثنین من األمناء،لبوندستاغ الجمعیة العامة لات اجتماعتتكون رئاسة الجلسة، خالل ) 1(
عن في نفس الوقت  نوابھفي حال عجز الرئیس وو. نوابھیحدد الرئیس تسلسل من ینوب عنھ باالتفاق مع ) 2(

  .رأسھا أكبر األعضاء سًنارئاسة الجلسة، ی
على الرئیس أن یعین من أعضاء البوندستاغ ف، األمینان المطلوبان للجلسةالمنتخبین األمناء یتوفر من لم  ذاإ) 3(

  .من ینوب عنھما أو عن الغائب منھما
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  9المادة 
  مھام األمناء

لمداوالت وإعداد قائمة المتحدثین، وتوثیق اوالوثائق  فعلیھم قراءة المستندات ؛یتولى األمناء مساعدة الرئیس
 ، واإلشراف على تصحیح محاضر الجلسة العامة،وإحصائھاالتصویت  وجمع بطاقات ،والنداء على األسماء

  . على األمناءویتولى الرئیس توزیع األعمال.  لتعلیمات الرئیسطبقاوإنجاز شؤون أخرى للبوندستاغ 
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  الكتل البرلمانیة: الباب الرابع
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  10المادة 
  تشكیل الكتل البرلمانیة

خمسة في المائة على األقل من أعضاء البوندستاغ الذین ینتمون كل منھا ضم  یجمعاتتالكتل البرلمانیة ) 1(
إذا و. إلى نفس الحزب أو إلى أحزاب غیر متنافسة في أي من الوالیات االتحادیة نظًرا لتطابق أھدافھا السیاسیة

عتراف ، فإن االمن ھذه الفقرة 1 ما ورد بالجملةل ةلفاخمجمع على أسس ت قام أعضاء من البوندستاغ بتشكیل
  .بكونھ كتلة برلمانیة یحتاج إلى موافقة البوندستاغ

  .ضیوفال وئھا،أعضاأسماء  و، بتشكیل الكتلة واسمھا، واسم رئیسھایاالرئیس كتابإبالغ یجب ) 2(
عدد (قوة الكتلة عند تحدید الضیوف ھؤالء ال ُیحسب ولكن  ؛افضیوأن تضم إلیھا  برلمانیة ةكتللكل یمكن ) 3(

  ).12المادة (المناصب في حصتھا تحدید  عند، وإن كانوا ُیراعون )أعضائھا
 كونون تجمعا ال یبلغ عدد أعضائھ الحد األدنى لعدد أعضاءیمكن االعتراف بأعضاء البوندستاغ الذین ی) 4(
  .3 و2ان فقرتسري علیھم عندئذ التو. ارھم مجموعة باعتب،الكتلة البرلمانیة )قوةلالحد األدنى (
تؤدي مجموعات العمل الفنیة المشتركة بین الكتل البرلمانیة إلى تغییر حصة المناصب ینبغي أن ال ) 5(

  .ھاقوت لطبقاالخاصة بكل كتلة برلمانیة 
  

  11المادة 
  ترتیب الكتل البرلمانیة

في جلسة من ، ُیحدد الرئیس ) األعضاءعدد(في القوة تساوي الند وع. قوتھا لطبقایتحدد ترتیب الكتل البرلمانیة 
 لصالح الكتلة التي كانت شاغرةویستمر احتساب المقاعد ال. الترتیب عن طریق القرعةجلسات البوندستاغ 

  .تشغلھا حتى یتم شغلھا من جدید
  

  12المادة 
  حصص الكتل البرلمانیة في المناصب

ھذه القاعدة سري تو. بما یتناسب وقوة كل كتلة برلمانیةؤساء اللجان رعیین تول لجنة الشیوخ واللجان یتشكیتم 
  .البوندستاغیجریھا على عملیات االنتخاب التي أیضا 
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  أعضاء البوندستاغ: الباب الخامس
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  13المادة 
  حقوق أعضاء البوندستاغ وواجباتھم

 وفقا لما یملیھ علیھ لتصویت واالقتراع كل عضو من أعضاء البوندستاغ في كلماتھ وأفعالھ وعند اسیری) 1(
  .صمیره وقناعاتھ

أن یشارك في أي جلسة للبوندستاغ كل عضو یجب على و. یلتزم أعضاء البوندستاغ بالمشاركة في أعمالھ) 2(
عدم التسجیل وعدم المشاركة في االقتراع وتتحدد عواقب . ةالجلس بةالخاصالحضور قائمة اسمھ في یسجل 
  ).قانون النواب(األوضاع القانونیة ألعضاء البوندستاغ األلماني الخاص بانون قلطبقا لباالسم 

   من القانون األساسي1 فقرة 38المادة >
  

  14المادة 
  جازاتإلا

  .ددةلمدة غیر محإجازة افقة على تجوز المووال . الرئیسل طلب اإلجازة على موافقة یحصیجب أن 
  

  15المادة 
  ھاسقوطالطعن في العضویة و

سقوط یخضع و. اتلمواد قانون مراجعة االنتخابطبقا حقوق عضو البوندستاغ المطعون في عضویتھ دد تحت
  .ھذا القانون أیضالمواد العضویة 

  
  16المادة 

  االطالع على الملفات وتسلیمھا
ال عضاء البوندستاغ االطالع على جمیع الملفات التي یحتفظ بھا البوندستاغ أو إحدى لجانھ على أألحق  ی)1(

وال یحق . یتسبب ھذا في تعطیل أعمال البوندستاغ أو لجانھ، أو تعطیل أعمال رؤساء اللجان أو مقرریھا
وإذا رغب أعضاء . االطالع على الملفات والحسابات الشخصیة المتعلقة بأعضاء البوندستاغ إال للعضو المعني

في االطالع علیھا، ، البوندستاغج  مثل رؤساء أو مقرري اللجان أو شخصیات من خار،آخرون بالبوندستاغ
عضو البوندستاغ أن یطلع في یمكن لو. عضو البوندستاغ المعنيمن من الرئیس وتصریح فیجب الحصول على 

  .أي وقت على الملفات الخاصة بھ
 ھایلإ احتاجوا ذا إ،رؤساء اللجان ومقرریھالإال وندستاغ الببنى خارج ملالستخدام الملفات یجوز تسلیم ال ) 2(

  .في عملھم
  .ھذه القاعدةمن استثناءات أن یوافق على لرئیس یمكن ل) 3(
  ).17المادة ( الخاصة بالبوندستاغ األلماني الشؤون السریةحمایة الئحة تسري على الوثائق السریة ) 4(
  

  17المادة 
   الشؤون السریة حمایةالئحة

. )3المرفق  ( یتجزأ من ھذه الالئحة الداخلیة السریة، وُتعد جزًءا الشؤون البوندستاغ الئحة لحمایة الریقر
 التي یجب حمایتھا بواسطة إجراءات أمنیة خاصة من أن یطلع شؤونجمیع الالتعامل مع تنظم ھذه الالئحة و

  . لھم بذلكالُمصرحغیر  علیھا
  

  18المادة 
  السلوكقواعد 

األوضاع القانونیة ألعضاء الخاص بون قانال ب من 44ا للمادة قھا البوندستاغ طبقررالسلوك التي یقواعد ُتعد 
  .)1المرفق  (البوندستاغ األلماني جزًءا ال یتجزأ من ھذه الالئحة الداخلیة
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   النظامیةجراءاتاإل و،إدارة الجلسة و، لالجتماعدعوة البوندستاغوجدول األعمال، : الباب السادس
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  19المادة 
  الجلسات

 من القانون 1، فقرة 42ا للمادة قطب)  رفع علنیة الجلسة=(ھور ویمكن إقصاء الجم. جلسات البوندستاغ علنیة
  .األساسي

   من القانون األساسي1 فقرة 42المادة >
  

  20المادة 
  جدول األعمال

موعد كل جلسة من جلسات البوندستاغ وجدول أعمالھا، إال إذا كان البوندستاغ قد اتخذ تحدد لجنة الشیوخ ) 1(
  .1 فقرة 21ا للمادة قما الرئیس بنفسھ طبقراًرا مسبًقا بذلك، أو حددھ

والحكومة االتحادیة بجدول )  االتحاديمجلس الوالیات(أعضاء البوندستاغ والبوندسرات إبالغ تم ی) 2(
وبعد . فیھنقطة أول عالن عن باإلررا قُم فُیعتبر ،جدول األعمالإذا لم تكن ھناك اعتراضات على و. األعمال

كل عضو في البوندستاغ أن یطلب تعدیل جدول األعمال قبل الشروع فیھ لحق یعامة للجمعیة الافتتاح كل جلسة 
 على  النعقاد الجلسةمساء الیوم السابقمن الساعة السادسة حتى ھذا الطلب إلى الرئیس قد قدم كون شریطة أن ی

  .األكثر
رض إحدى الكتل البرلمانیة  لم تعتذا إ،بعد إقرار جدول األعمال، ال ُیسمح بالتداول حول موضوعات أخرى) 3(

 سمحت ھذه الالئحة الداخلیة بمداوالت ذاإإال أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور على ذلك، أو 
جدول موضوعا من موضوعات لبوندستاغ أن یسحب في أي وقت یمكن لو. خارج إطار جدول األعمال

  .ذلكھذه الالئحة الداخلیة على غیر   لم تنصذااألعمال، إ
ھا وإجراء المداولة حولھا فیالتالیة  جلسةالاالقتراحات المقدمة من األعضاء في جدول أعمال إدراج یجب ) 4(

  ).123المادة  (ھا ثالثة أسابیع على األقل منذ توزیع المطبوعة الخاصة بت مضذا إ،بناء على طلبھم
في الیوم أخرى عقد جلسة عامة قرر یس أن یلرئیمكن ل القانوني، فإذا ُرفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب) 5(

التصویت أو االقتراع إعادة أن یحدد موعد ھذا في إطار جدول األعمال  ھیمكنكما . نفسھ وبجدول األعمال نفسھ
 لم تعترض إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة ذا إ،أو رفعھ من جدول األعمالذي لم یسفر عن نتیجة، ال

  .تاغ الحضور على ذلكمن أعضاء البوندس
  

  21المادة 
  الدعوة إلى الجلسات من جانب الرئیس

البوندستاغ  لم یستطع ذا أو إ، فوضھ البوندستاغ بذلكذا إ،موعد الجلسة وجدول األعمالنفسھ بالرئیس یحدد ) 1(
  . القانونياتخاذ القرار لسبب آخر غیر عدم اكتمال النصاب

رئیس االتحادي ال ذلكلبوندستاغ إذا طالب ثلث أعضائھ بذلك، أو طالب بیلتزم الرئیس بالدعوة إلى جلسة ا) 2(
  ). من القانون األساسي3، فقرة 39المادة (أو المستشار االتحادي 

جدول في ة یإضافقرر إدراج موضوعات الجلسة أو تحدید موعد في حاالت أخرى ببنفسھ إذا قام الرئیس ) 3(
  .الجلسةعند بدء وندستاغ یجب أن یحصل على موافقة البفاألعمال، 

   من القانون األساسي3 فقرة 39المادة >
  

  22المادة 
  إدارة الجلسات

ا قوقبل اختتام الجلسة ُیعلن الرئیس عن موعد الجلسة القادمة طب. ھاعلن انتھاءرئیس الجلسة ویدیرھا ویالیفتتح 
  .ما قرره البوندستاغللما تم االتفاق علیھ في لجنة الشیوخ أو 

  
  23 المادة

  ةقشانمافتتاح ال
مسموح  غیر ةقشانم الهكن ھذتجدول األعمال ما لم موضوع من موضوعات  حول كل ةقشانمیفتتح الرئیس ال

  .خاصة بشروط ةأو مرتبًطبھا 
  

  24المادة 
  داوالت مالربط بین ال

بعضھا المتشابھة أو المرتبطة بموضوعات حول المشتركة داوالت إجراء میمكن اتخاذ قرار في أي وقت ب
  .البعض
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  25المادة 

  ةقشانمالنھاء تأجیل المداوالت أو إ
  . لم یطلب أحد الكلمةذاأو إنھایتھا، قائمة المتحدثین ة، إذا بلغت قشانمیعلن الرئیس إغالق باب ال) 1(
ة بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسالمناقشة المداوالت أو ُیغلق باب أن یؤجل لبوندستاغ لیمكن ) 2(

 باألسبقیة على طلب ةقشانمالنھاء  طلب إحظىی عند التصویتو. في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور
 إال إذا حصلت كل كتلة برلمانیة على الكلمة مرة واحدة ةقشانمالنھاء طلب إیجوز التصویت على ال و. التأجیل

  .على األقل
  

  26المادة 
  تأجیل الجلسة

إحدى الكتل طلب من الرئیس أو من اقتراح بناء على  ذلك البوندستاغذا قرر إتأجیل الجلسة إال یمكن ال 
  .البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور

  
  27المادة 

  ھاإعطاء الكلمة وطلب
راد وإذا أ. إال إذا أعطاه الرئیس الكلمةأثناء المناقشة تحدث أن یعضو من أعضاء البوندستاغ ي  ألیجوزال ) 1(

یتقدم في العادة و. الجلسة عن رئاسة في فترة مشاركتھ علیھ أن یتخلى ف، ثمناقشة كمتحدالرئیس المشاركة في ال
بطلب الكلمة إلى األمین مناقشة یرغبون في التحدث حول الموضوع المطروح للالذین أعضاء البوندستاغ 

كان للمطالبة بمراعاة ة بإطالق النداء بھ، إذا طلب الكلمة أثناء المناقشویمكن . المسؤول عن قائمة المتحدثین
  .اتالالئحة الداخلیة أو لإلدالء بتصریح

یستخدم أعضاء البوندستاغ مكبرات الصوت في القاعة عند توجیھ سؤال إلى المتحدث أو إبداء مالحظات ) 2(
 إال - ودقیقة موجزةون  التي یجب أن تك-وال ُیسمح باألسئلة أو المالحظات . مناقشة المطروح للموضوعحول ال

یمكن كلمة كل متحدث عقب و. بعد أن یوجھ إلیھ الرئیس سؤاًال بھذا الخصوصعلى ذلك إذا وافق المتحدث 
 .رد علیھاأن ی ویحق للمتحدث .للرئیس إعطاء الكلمة لمالحظة ال تتعدى ثالث دقائق

  
  

  28المادة 
  المتحدثینرتیب ت
ملتزمة بحدود داوالت ى ذلك ینبغي أن ینطلق من االعتناء بإجراء ملدالمتحدثین، ورتیب ُیحدد الرئیس ت) 1(

والقوة  ،توافق وتعارض المواقف و،مراعاة االتجاھات السیاسیة المختلفة لألحزاب، ومن ذات فائدةالموضوع و
مة عضو أو مفوض من الحكوأي كلمة یمنح الكلمة بعد أن كما ینبغي علیھ بوجھ خاص . العددیة للكتل البرلمانیة

  .معارض لھاالرأي لصاحب الاالتحادیة 
 أن ینتمي أول المتحدثین إلى الكتلة البرلمانیة تحتمال یضاء البوندستاغ ععند مناقشة اقتراح مقدم من أحد أ) 2(

. مناقشة وبعد اختتامھاالكلمة قبل بدء الالمطالبة بویحق لُمقدم الطلب والمقرر . قتراحالتي ینتمي إلیھا صاحب اال
  .ر الحق في طلب الكلمة في أي وقتوللمقر

  
  29المادة 

  طلب مراعاة الالئحة الداخلیة 
ویجب أن یتعلق الطلب . اخلیةة الالئحة الدامراعیعطي الرئیس األسبقیة لطلبات الكلمة الخاصة ب) 1(
  .أو بجدول األعمالمناقشة، المحل موضوع الب
 ،)الطلبات الملحة(التي یجب تلبیتھا الئحة الداخلیة، مراعاة ال الكلمة بشأن طلبات قصرللرئیس أن یمكن ی) 2(

  .فیما یتعلق بالطلبات األخرى على متحدث من كل كتلة برلمانیة و؛مقدم الطلب نفسھعلى 
أي دون أن یرغب في التحدث حول الالئحة الداخلیة الكلمة بشأن مراعاة أعضاء البوندستاغ لب أحد إذا ط) 3(

  .الكلمة حسب تقدیرهأن یعطي لرئیس لھذا الطلب، فمثل دون تقدیم أو ذلك، ب طلب
 .أكثر من خمس دقائقالالئحة الداخلیة لمتحدث حول مراعاة یجوز أن تستغرق كلمة اال ) 4(
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  30المادة 
  مناقشةالتصریحات حول ال

ولویة األلرئیس أن یعطي لیمكن و. اھتأجیل أو اھقطع أو ابعد انتھائھمناقشة ُتعطى الكلمة للتصریحات حول ال
مناقشة التصریح حول التضمن ییجب أال كما .  عند تقدیمھ الكلمةب طلباسبأبإبالغھ ویجب . للرد المباشر
  الكلمة على أال تستغرق،لھأقوال عن شخص المتحدث أو تصحیح  ھاخالللمالحظات التي قیلت سوى تفنید ل

  .أكثر من خمس دقائق
  

  31المادة 
  تصویتالتصریحات حول ال

 الختامي، على تصویتلكل عضو في البوندستاغ أن یقدم تصریًحا شفھیا خاًصا بالمكن ی انتھاء المناقشة بعد) 1(
وفي العادة . ُیضم إلى محضر الجلسة العامةقدم تصریحا كتابیا موجزا أال یستغرق أكثر من خمس دقائق، أو ی

  .تصویتالإجراء قبل للتصریح الرئیس الكلمة عطي ی
  . بأنھ لن یشارك فیھتصویت في البوندستاغ أن ُیصرح قبل الیمكن لكل عضو) 2(
  

  32المادة 
  جدول األعمالنطاق التصریح خارج 

قبل جدول األعمال، وذلك خارج نطاق لرئیس أن یعطي الكلمة لتقدیم تصریح وقائعي أو شخصي لیمكن 
جب إبالغ وی. تأجیلھاأو ھا قطع أو مناقشة أحد موضوعاتھ،ل جدول األعمال، أو بعد انتھاء اوشروع في تنال

  .یستغرق التصریح أكثر من خمس دقائقوز أن یجال و. الرئیس بأسباب طلب الكلمة لدى تقدیم ھذا الطلب
  

  33المادة 
  إلقاء الكلمة

بمالحظات خاللھا مكنھم االستعانة ی؛ ولھا ُمعدة نصوص اعتماد على  دونبیلقي المتحدثون كلماتھم أساسا 
  .مدونة

  
  34المادة 
  متحدثلامكان 

على  منیلقون كلماتھم مكبرات الصوت المخصصة لذلك في القاعة، أو وھم في أماكنھم عبر یتكلم المتحدثون 
  .المنبر

  
  35المادة 

  مدة الكلمة
بناء على اقتراح  جدول األعمالموضوعات من موضوع أي حول مناقشة الومدة یحدد البوندستاغ شكل ) 1(

ال صدر البوندستاغ قرارًا مغایًرا، فأ أو 1لجملة إلى اتفاق طبقا للجنة الشیوخ ل تص لم ذاوإ. من لجنة الشیوخ
 45  ما یصل إلىبرلمانیة أن تستغرق كلمتھة كتلي متحدث من أي ویحق أل.  دقیقة15تتجاوزالكلمة ن یجوز أ

ذلك موضوع  تطلب ذاإ، كلمةأي لرئیس أن یطیل فترة یمكن لو. الكتلة البرلمانیة طلًبا بذلكھذه  إذا قدمت ،دقیقة
   .اھاأو مجر المناقشة

 ألي منھما أو مفوض)  االتحاديمجلس الوالیات(إذا تحدث عضو من الحكومة االتحادیة أو البوندسرات ) 2(
یحق للكتلة البرلمانیة التي ترید طرح رأي معارض أن تطالب بنفس المدة ألحد المتحدثین ف دقیقة، 20أكثر من 
  .ھاالتابعین ل

حق لرئیس أن یسحب منھ نبغي على ایف، المحددة لكلمتھمدة الذا تجاوز عضو من أعضاء البوندستاغ إ) 3(
  .أوال هالكلمة بعد إنذار

  
  
  

  36المادة 
  النظاممراعاة الموضوع ولتزام بحدود  إلى االتنبیھال

 البوندستاغ على أعضاءأن ینادي  كما یحق لھ ، المناقشةعن موضوع خرجالمتحدث الذي یأن ینبھ للرئیس 
ھذا التنبیھ للمتحدثین الالحقین التطرق إلى یجوز وال . النظامینبھھم إلى مراعاة الذین یخلون بالنظام بأسمائھم و

  .أسبابھوال إلى 
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  37المادة 
   الكلمة حقسحب

ھ في النظام، وُنبراعي الموضوع أو یلتزم بحدود  أن ی إلىأحد المتحدثین ثالث مرات خالل كلمتھتنبیھ تم إذا 
، كما ال الكلمةحق الرئیس أن یسحب منھ جب على یفللمرة الثالثة، تنبیھ إلى ذلك المرة الثانیة إلى عواقب ال

  .الموضوع نفسھحول مناقشة یعطیھ حق التحدث خالل الیجوز لھ أن 
  
  

 38 المادة
   البوندستاغوعض ءاصإق
ارتكابھ الجلسة بسبب انعقاد  فترة طیلةاعة قالمغادرة ب البوندستاغ ءعضاأأیا من  أن یأمر لرئیسلیمكن  )1(

 عن ، الجلسةءھاتنا قبل أن یعلن،على الرئیس  یجبكما . اسبًق للنظام حتى وإن لم یكن قد أنذره ُما جسیماخرق
 عن الجلسات  المعني البوندستاغ عضوءاصویمكن إق. حضورھاحرم العضو المعني من عدد الجلسات التي ُی

  .ن أیام الجلساتم.ا یوم30لمدة أقصاھا 
األمر حتفظ لنفسھ بحق اوبوضوح ارتكاب عضو خرقا جسیما للنظام  خالل الجلسة، حظ الرئیس إذا ال) 2(
في على أن یصدر ھذا األمر عن الجلسات العضو المعني إقصاء ، فیمكنھ الحقا إصدار األمر باإلقصاء الحًقاب

 جملة 1الفقرة ھنا وتسري .  على األكثرق الجسیم للنظامخرتي ارتكب العضو خاللھا الجلسة الللالجلسة التالیة 
  .النظام اإلقصاء الالحق من الجلسةإلى مراعاة مسبق التنبیھ لاوال یحجب . 3وجملة  2
 المغادرة، فعلى الرئیس طلبیستجب ل لم ذاوإ. المعني أن یغادر قاعة االجتماع مباشرةالعضو على یجب ) 3(

  .ءاصق سیؤدي إلى تمدید فترة اإلأن سلوكھإلى ھ بتنبیھ أن یقوم
  .ئھاصقجلسات اللجان خالل فترة إیشارك في ن أالمعني عضو للال یجوز )4(
 الفقرة قیطبتفیتم  ،مر بإقصائھ األامخالًفالمعني المشاركة في جلسات البوندستاغ أو لجانھ العضو  حاول ذاإ) 5(
  .2 جملة 3
  .الحضورفي قائمة اسمھ سجل وز لھ أن یال یجو إجازة، في المعنيالعضو ال ُیعتبر ) 6(
  

  39 المادة
  ءاصقالنظامي أو اإلتنبیھ  على الاالعتراض

 ، وذلك إلى مع ذكر األسباب ءاصقاإلالنظامي أو التنبیھ  علىكتابیا ا  اعتراًضقدمالمعني أن یلعضو لمكن ی
 ویتخذ البوندستاغ قراره دون .الجلسةجدول أعمال ھذه في ویجب إدراج االعتراض . الجلسة العامة التالیة

  اتخاذ القرار.لیِجإلى تأالعتراض  یؤدي اوال. ةمناقش
  

  40 المادة
  الجلسةقطع 

لرئیس أن یوقف الجلسة لمدة معینة أو لف ،مواصلة المداوالتیعرقل مزعج ضجیج  حدث في البوندستاغ ذاإ
 مواصلةلیدعو ال و. الجلسة، وبذلك ُتقطع رئاسةال منصةیغادر ذا لم تتم االستجابة لتنبیھاتھ، فعلیھ أن إو. رفعھای

  . إال الرئیسالجلسة
  

  41 المادة
  تدابیر أخرى للحفاظ على النظام

  . لسلطة الرئیس النظامیةوالمستمعونیخضع المشاركون في الجلسات ممن لیسوا أعضاء في البوندستاغ ) 1(
أو استیائھ أو یخرق النظام ابھ إعج عن من یعبرلكل فوري القصاء اإلیمكن بناء على أمر من الرئیس ) 2(
  حدوث ضجیج ةحالفي ات مدرجالھذه  إخالءیأمر بأن لرئیس لو.  الزوار والمستمعینمدرجاتفي اللیاقة  بآداو
  .لاعم األ سیرقیعی

  
  

  42 المادة
   أحد أعضاء الحكومة االتحادیةاستدعاء

 بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو ادیةاالتحلبوندستاغ أن یقرر استدعاء أحد أعضاء الحكومة لیمكن 
  . الحضورخمسة في المائة من األعضاء

   من القانون األساسي1 فقرة 43 المادة>
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  43 المادة
  في أي وقتاالستماع إجراء طلب  حق

 بناء ، مفوضیھم في أي وقتأوإلى أعضاء الحكومة االتحادیة وأعضاء البوندسرات  االستماع یجري أن یجب
  .من القانون األساسي 2فقرة  43نص المادة ل وفًقا، ھملبطعلى 

   من القانون األساسي2 فقرة 43 المادة>
  

  44 المادة
  المناقشة  باب فتحإعادة

، بعد انتھاء المناقشة أو الفترة مفوضیھم أو أحد ، الحكومة االتحادیة أو البوندسراتاءعضأحد أشرع  ذاإ) 1(
مرة حول نفس الموضوع مناقشة ، فیجب فتح باب المناقشة المحلالموضوع في الحدیث حول المقررة للكلمات، 

  .أخرى
حول على الكلمة مناقشة أثناء ال مفوضیھم أو أحد ، الحكومة االتحادیة أو البوندسراتاءعضأحد أ حصل إذا) 2(

ن جدول الخاصة بھذه النقطة م ماتالكل فترة تدنف برلمانیة استةكتللكل حق ی، فمناقشة المحلالموضوع 
  .ُخصصت لھاأن و التي سبق مات الكلفترةبع األعمال أن تحصل على ُر

خارج نطاق في تناول موضوع  مفوضیھمأحد أعضاء الحكومة االتحادیة أو البوندسرات أو أحد شرع  ذاإ )3(
ة من  الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائإحدىبناء على طلب حول كلمتھ فیجب إجراء مناقشة جدول األعمال، 

  .بشأن موضوع الكلمةتقدیم اقتراحات ال یجوز خالل ھذه المناقشة و.  الحضورأعضاء البوندستاغ
  

  45 المادة
  عدم اكتمال النصاب القانونيما یترتب على و،  من اكتمال النصاب القانونيالتحقق

في نصف أعضائھ  من حضور أكثرب)  یكون قادرا على اتخاذ القرار=(یكتمل النصاب القانوني للبوندستاغ ) 1(
  .قاعة الجلسة

 في اكتمال ھا عن شكروالحضت إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ بعرأ ذاإ) 2(
رئاسة الجلسة اتفقت  ذا، أو إاكتمالھ على باإلجماع ولم تؤكد رئاسة الجلسة ،النصاب القانوني قبل التصویت

عند التصویت  القانوني، فیجب التحقق من اكتمال النصاب النصاباكتمال  في التشككالكتل البرلمانیة في و
عبر اإلجراء ) جلسة یوم الخمیس(الفترة الجوھریة مناقشات  خالل، و51 للمادة طبقا األصوات إحصاءب

  . لفترة قصیرةالتصویت یوقف نلرئیس أیمكن لو. 52لمادة المنصوص علیھ في ا
ھنا یتم و ، الجلسة مباشرةأن یرفععلى الرئیس یجب ف ، النصاب القانونيتمالعدم اكالتحقق من إذا تم ) 3(

عن التصویت الممتنعین ب استحكما یتم ا. اسم سارًیاالویستمر طلب التصویت ب. 5 فقرة 20 المادةتطبیق 
  . اكتمال النصاب القانونيقق منتحالواألصوات الباطلة عند 

 باالتفاق مع الكتل لرئیسمكن ل ی،3 إلى 1لفقرات ا ھ فيالمنصوص علیبصرف النظر عن اإلجراء ) 4(
 في المائة 25حضور في  رئاسة الجلسة كتشكت ذا إ،الجوھریةقشات مناالفترة  الجلسة خالل قطع ینالبرلمانیة أ

  .52 لإلجراء المنصوص علیھ في المادة طبقا الحضورویتم التحقق من . من أعضاء البوندستاغ
  

  46 المادة
  ة األسئلطرح
 ن عاالستفسار أسلوببعادة صاغ األسئلة وُت". ال "أو" نعم"بـ الرئیس األسئلة بحیث تكون اإلجابة علیھا یطرح

یتولى و. صیغة السؤالالكلمة بشأن الرجوع إلى الالئحة الداخلیة فیما یتعلق بویمكن طلب . من عدمھاالموافقة 
  .حةقتَر الصیغة الُمعلىض عترااالعند ؤال بشأن صیغة السالبوندستاغ اتخاذ القرار 

  
  47 المادة

   السؤالجزئةت
 یصبحف، جزئةجواز التحول  شك ذا ثاروإ.  السؤالجزئةكل عضو من أعضاء البوندستاغ أن یطلب تمكن لی

 الحاالت فيیكون القرار للبوندستاغ  والبوندستاغ،حال تقدیم طلبات من أعضاء في القرار لصاحب الطلب 
 .ذلك طلب ذا تم إ،  قراءة السؤالجريباشرة توقبل التصویت م. األخرى
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  48 المادة
   التصویتقواعد

  
المادة ( القوانین روعات الختامي على مشالتصویتوفي . یتم التصویت إما برفع الید أو الوقوف أو الجلوس) 1(

  .الجلوس التصویت بواسطة الوقوف أو ، یجري)86
 أو ھذه ةتحادیالن ایانوقأي من الیتضمن القانون األساسي أو  لم ذاإ، لبسیطةیتم التصویت باألغلبیة ا) 2(

  .رفضالتساوي األصوات یعني و.. بھذا الشأنأخرىتعلیمات  الداخلیة الالئحة
 الداخلیة أغلبیة معینة التخاذ القرار الالئحةأو ھذه من القوانین االتحادیة  فرض القانون األساسي أو أي ذاإ) 3(

  .أن الموافقة تمت باألغلبیة المطلوبةمن  بوضوحثبت تلرئیس أن ی على ایصبحالنتخاب، لأو 
   من القانون األساسي2 فقرة 42 المادة>

   من القانون األساسي121المادة : أغلبیة األعضاء
  

  :أحكام القانون األساسي
  2 جملة 7 فقرة 29المادة : تغییر حدود المناطق في الوالیات

  1 فقرة 42 المادة :)رفع علنیة الجلسة(إقصاء الجمھور 
   من الالئحة الداخلیة19المادة >

  3 جملة 1 فقرة 61المادة : ) ألمانیا االتحادیةرئیس جمھوریة(رفع دعوى ضد الرئیس االتحادي 
  4 إلى 2 اتفقرال 63المادة : انتخاب المستشار االتحادي

   من الالئحة الداخلیة4المادة >
   1 فقرة 67المادة : سحب الثقة

   من الالئحة الداخلیة97المادة >
   1 فقرة 68المادة : انتخاب مستشار اتحادي جدید

  الداخلیة من الالئحة 98المادة >
  4 فقرة 77المادة : لبوندسراتلرفض اعتراض 

  الالئحة الداخلیة  من91المادة >
  2 فقرة 79المادة : تعدیل القانون األساسي

  3فقرة  و1أ فقرة 80 المادة: یة في حالة التوترقانونالتعلیمات تطبیق ال
  2 جملة 3 فقرة 87المادة : ودنیاى تأسیس مصالح اتحادیة وسط

  1أ فقرة 115المادة : حالة الدفاع إقرار
  :قانونیةمواد 

   من قانون انتخاب القضاة1 فقرة 5المادة   
  المحكمة الدستوریة االتحادیةالخاص بقانون ال من 2 فقرة 6المادة   
  القوات المسلحةلشؤون لبوندستاغ األلماني امفوض  الخاص بقانونال من 4ة  فقر15المادة  و13 ةالماد  
  حمایة البیانات الشخصیة االتحادي لقانونال من 22المادة   
   جمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة السابقةمستندات مخابرات  الخاص بقانونال من 3  فقرة35المادة   
  )شتازي(           

  
  

  :الالئحة الداخلیةمواد 
  2 فقرة 2المادة : انتخاب رئیس البوندستاغ ونوابھ  
  126المادة :  الالئحة الداخلیةنععدول ال  

  
  

  49 المادة
  سریةالصویت التطاقات ببنتخاب اال
ببطاقات تصویت سریة في البوندستاغ  نتخاباال فرض قانون اتحادي أو ھذه الالئحة الداخلیة إجراء ذاإ) 1(
 التصویت كابینة  إال قبل دخول التصویتوال ُتسلم بطاقات . سريبشكل تخابات االنفیجب أن تجري  ،)رسمیة(
. المعدة لضمان سریة االقتراع كبائن التصویت استخدامویجب عند التصویت ). عند المناداة على االسم(

 .في مظروف االقتراع ثم في صندوق االقتراع المخصص لھا الُمعلمة وتوضع بطاقات التصویت
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   .االتحادیة ات من الئحة االنتخاب4 رقم 6 فقرة 56لمادة تسري ا) 2(
  :  من الئحة االنتخابات االتحادیة4 رقم 6 فقرة 56المادة 

كابینة بطاقة التصویت الخاصة بھ خارج علم . 4... الذي   ترفض الناخب نعلى رئاسة االنتخابات أ) 6"(
  ... " أو قتراعأو وضعھا في مظروف االالتصویت 

  
  50 المادة

   المتبعة عند اختیار مقر مصلحة اتحادیةاإلجراءات
قبل التصویت النھائي   المقراختیار یجريف ،مقر مصلحة اتحادیةشأن قرار باتخاذ مشروع قانون طلب  ذاإ) 1(

  .مقرلبشأن احین ُمقتر وجود أكثر من ةحالفي 
ُیقبل المكان و. قترح المموقعالا دون فیھوُیتحمل اسم العضو، التي تصویت الیصوت البوندستاغ ببطاقات ) 2(

كل على الموقعین اللذین حظي فُیجرى اقتراع ثان  لم تتحقق ھذه األغلبیة، ذا وإ.الذي یحظى بأغلبیة األصوات
  .الموقع الذي یحصل على أغلبیة األصواتختار وُی. األولقتراع من األصوات في االعدد أكبر بمنھما 

  . خالل المداولة حولھ اتحادیةمصلحةطلب خاص بمقر بت بشأن إذا توجب ال، لقاعدة اهسري ھذت) 3(
أكثر  تقدیم عند من القرارات، ویشبھھوما ختصاصات إذا دار األمر حول تحدید االنفسھ یسري اإلجراء ) 4(

  .طلبین مختلفینمن 
  

  51 المادة
  األصواتعد 

فقط أو على الموافقة  الرفض على ، فیجب إجراء تصویت لم تتفق رئاسة الجلسة على نتیجة االقتراعذاإ) 1(
تتم  ،رئاسة الجلسةمن وبناء على أمر . األصواتعد یجري ف، ذا التصویت، ھ بعدیتم االتفاق  لم ذاوإ. فقط

  .2 للفقرة طبقاالعد عملیة 
 جمیع األبواب باستثناء ثالثة أبواب ُتغلقبعد أن یغادر األعضاء قاعة الجلسات بناء على طلب الرئیس، ) 2(

الرئیس یدخل بناء على إشارة من و. األمناءویقف على كل باب منھا اثنان من . ي استخدامھا للتصویتیجر
یتم و ، أخرىمرة قاعة الجلسات إلى" ممتنع "أو" ال " أو"نعم"حمل ذي یالأعضاء البوندستاغ من أحد األبواب 

 ُتحسب أصوات أعضاء وال. العد ویعطي الرئیس اإلشارة بإنھاء. األمناء بصوت عال من جانب دعدإحصاء ال
  .النتیجة ثم یعلن الرئیس. اعلًنالحضور األمناء ویصوت الرئیس و. ذه العملیةھ البوندستاغ الذین یدخلون بعد

  
  52 المادة

   باالسمالتصویت
  أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغالبرلمانیةإحدى الكتل جانب  طلب التصویت باالسم من یمكن

 التي تحمل تصویتبطاقات الاألمناء ویجمع . التصویتالشروع في قدم الطلب إلى ما قبل یطة أن ُیشر الحضور
وبعد انتھاء الجمع یعلن الرئیس . الصنادیق فيھا نویضعو" ممتنع "أو" ال " أو"نعم"  بـھ وتصویتعضو الاسم

  . یعلن الرئیس النتیجةثم. األصواتإحصاء األمناء  یتولىو. االقتراعنھایة 
  

  53 المادة
  باالسمتصویت  البطالن

  على باالسم تصویت  یجوز الال
   أعضاء لجنة من اللجان،عدد) أ(
  ة،حددالمالقانونیة فترات  اللیصتق) ب(
  ،الجلسة وجدول األعمال وعدم) ج(
  ، الجلسةتأجیل) د(
  ،المناقشة المداوالت أو إنھاء تأجیل) ه(
  ،لؤا السجزئةت) و(
  .لجنةي أموضوع إلى ال إحالة) ز(
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  اللجان: الباب السابع
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  54 المادة
   الخاصةواللجان الدائمة اللجان

ا خاصة ُتعنى بمسائل لجاًنكون ولھ أن ُی. ر للمداوالتیتحضتتولى ال دائمة لجانكوین ت البوندستاغ تولىی) 1(
  .معینة

 كوین التیتم السیر في لجان ف كوینتأو تجیز فرض ت ، أو القوانین االتحادیة،األساسي كان القانون ذاإ) 2(
 أو اللوائح االتحادیةالقانون األساسي أو القوانین تضمن ھذه الالئحة الداخلیة، إال إذا لتعلیمات  ھ طبقاوإجراءات
  . ما یغایر ذلكالخاصة

   من القانون األساسي44المادة : تقصي الحقائق لجان>
  قانون مراجعة االنتخابات، و من القانون األساسي41المادة : بات االنتخامراجعة لجنة>
   من القانون األساسي45المادة :  االتحاد األوروبيشؤون لجنة>
  من القانون األساسيأ 45 المادة : الخارجیة ولجنة الدفاعالشؤون لجنة>
ات لجنة االلتماسات في اختصاص والقانون الخاص ب، األساسيالقانونمن ج 45المادة : االلتماسات لجنة>

  ماني األلالبوندستاغ
  انتخاب القضاةالخاص بقانون ال و، من القانون األساسي2  فقرة95المادة : لجنة انتخاب القضاة>
 الدستوریة والقانون الخاص بالمحكمة ، من القانون األساسي2 جملة 1 فقرة 94المادة : اتاالنتخاب لجنة>

  االتحادیة
  اخلیة للجنة الوساطة والالئحة الد، من القانون األساسي77المادة : الوساطة لجنة>
  

  55 المادة
  اللجان الفرعیةتكوین 

ترض ع، إال إذا الھااعمأل للتحضیر ا فرعیة ذات مھام محددةلجاًنأعضائھا من ُتكون یحق لكل لجنة أن ) 1(
 أعضاء من عیینا ت تستطیع الكتل البرلمانیة أیًض،في حاالت استثنائیةو. ذلكلث أعضاء اللجنة على ُث

  . الدائمةممن ال ینتمون إلى اللجنةاللجنة الفرعیة في  البوندستاغ
 تم تكوینإذا و). 12المادة (قوة كل كتلة برلمانیة  الفرعیة تھالجنرئیس  عیینتاللجنة عند ینبغي أن تراعي ) 2(

ا فیمولث أعضاء اللجنة؛  لم یعترض ُثإذا ،ة ھذه الفترةیمكن حلھا قبل نھایف محددة، زمنیةاللجنة الفرعیة لفترة 
  .الدائمة  إلى اللجنةتقریرھا اللجنة الفرعیة ترفعو.  تستطیع اللجنة حل اللجنة الفرعیة في أي وقتذلكعدا 

 ذا إ،بعضو واحد على األقل في اللجنة الفرعیةالدائمة في اللجنة مشاركة  برلمانیة كتلةیجب أن ُتمثل كل ) 3(
  .12المادة قواعد ذلك یجب مراعاة فیما عدا و. ذلكطلبت 

 تمجاالالمداولة في  اتعو موضأحددخل  أو ،جراء مداولة حولھ إلإلى عدة لجاناقتراح ت إحالة  تمذاإ) 4(
  . مشتركةلجنة فرعیةكون ھذه اللجان أن تل فیمكن متعددة،عمل لجان 

  
  56 المادة
   والدراسات الشاملة البحثلجنة

 قضایا بخاصةاللقرارات للتحضیر من أجل ا والدراسات الشاملة بحثلللجنة كون  أن ُیلبوندستاغلیمكن ) 1(
یجب أن یتضمن و. ا بذلكطلببع األعضاء حال تقدیم ُرفي بذلك البوندستاغ زم تلیو. ھمةمواسعة النطاق و

  .د المھمة المكلفة بھا اللجنةیحدتالطلب 
وفي حالة . ھمكلیفت البوندستاغتولى رئیس  وی، بین الكتل البرلمانیةتفاقاللجنة باالھذه أعضاء یجري تعیین ) 2(

 عدد أعضاء  أن یزیدبغي نیوال .  لقوة كل منھاطبقا األعضاء البرلمانیة الكتل عدم التوصل إلى اتفاق، تحدد
  .3 باستثناء أعضاء الكتل البرلمانیة المذكورین في الفقرة تسعة،اللجنة عن 

 أكثر من عضو بناء على قرار من  لھا إرسالیحق و.كل كتلة برلمانیة أن ترسل عضوا إلى اللجنةل  یمكن)3(
  .البوندستاغ

مناقشتھ في المناسب، بحیث یمكن وقت ال تقریرھا في قدم تأندراسات الشاملة على لجنة الیجب ) 4(
 یقرر أولیا اتقریًرأن تقدم اللجنة ختامي، فعلى إذا تعذر تقدیم تقریر و. الدورة التشریعیةالبوندستاغ قبل انتھاء 

  . عن العملتوقفتتواصل عملھا أو أن  اللجنة  ینبغي على إذا كانما ھ اسأسالبوندستاغ على 
  

  أ56 المادة
  تبعات التكنولوجیاتحلیل 

 تحلیلیةدراسات  نجازالتكلیف بإ ةیمسؤولالتكنولوجیا تبعات  والتكنولوجیا وتقییم العلمي لجنة البحث  تتولى)1( 
 وللجنة أن .على البوندستاغ، للعرض تحدید مدى جودتھا بعد مراجعتھا و،إعدادھاكنولوجیا، ثم لتا تبعاتعن 

  .التحلیل العلمي لتبعات التكنولوجیاإجراء ات خارج البوندستاغ األلماني بمؤسستكلف 
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الالزمة إلجراء القواعد تبعات التكنولوجیا أن تضع  والتكنولوجیا وتقییم العلميلجنة البحث على  یجب) 2(
  .على حدة  كل حالةفيأساس قراراتھا القواعد  ھذه وجیا، على أن تشكللتكنوالتبعات تحلیلیة لدراسات 

  
  57 المادة
   اللجانأعضاءعدد 

 كل أن ینتمي ینبغي ومن حیث المبدأ. 12 للمادة طبقاتشكیل اللجان وعدد أعضائھا نظام  البوندستاغ یحدد) 1(
  .عضو في البوندستاغ إلى إحدى اللجان

أعضاء تعیین البوندستاغ  رئیس تولىوی.  عنھمونأعضاء اللجان ومن ینوبیین تع البرلمانیة الكتل تتولى) 2(
  .برلمانیةكتلة  ال ینتمون إلى الذیناألعضاء من بین استشاریین في اللجان 

  .التغییرات الالحقةكل  و،ل مرةو أسماء األعضاء المعینین أللبوندستاغاأمام رئیس الیعلن ) 3(
  .ئھاكل كتلة برلمانیة في اجتماعات اللجان لمساعدة أعضالدى املین واحد من العُیسمح بمشاركة ) 4(
  

  58 المادة
  ھونائباللجنة  رئیس عیینت
  .لجنة الشیوخفي ق علیھ اتفم االت لما طبقا ونوابھمھا ء اللجان رؤساعینت

  
  59 المادة
  وواجباتھاللجنة  رئیس حقوق

  .الدعوة إلیھا ورئاستھا وتنفیذ قراراتھا وھاجلساتلعداد اإلاللجنة أن یتولى  رئیسیجب على ) 1(
المادة القاعدة المنصوص علیھا في  ، مع مراعاة طلبات الكلمة حسب ترتیب الكلمةاللجنة یعطي رئیس ) 2(

  .2 جملة 1 فقرة 28
 لرئیس سلطة النظامیةلل، نو أعضاء البوندستاغ والمستمعن غیر االجتماعات مفيیخضع المشاركون ) 3(

  .اللجنة
 تعذر ذا إمشاركة في اللجنة، ال الجلسة أو ینھیھا باالتفاق مع الكتل البرلمانیةقطعأن یاللجنة   لرئیسمكنی) 4(

  . خالل الجلسة على النظامالحفاظ
  

  60 المادة
  اللجان إلى اجتماعات الدعوة

 لجنة ددتھاتي ح في إطار إمكانیات االجتماع ال لھاعقد اجتماعإلى بنفسھ  أن یدعولرئیس اللجنة مكن ی) 1(
  . بعینھافي حاالتغیر ذلك اللجنة قررت ، إال إذا )الجدول الزمني(الشیوخ 

طلب وذلك بناء على  إلى االجتماع في أقرب موعد في إطار الجدول الزمني، ةبالدعواللجنة رئیس یلتزم ) 2(
  .جدول األعمالالن إع مع ،على األقل اللجنة لث أعضاءأو ُثالمشاركة في اللجنة،  برلمانیةالكتل إحدى ال

مكان االجتماع الدائم خارج جتماع خارج إطار الجدول الزمني أو لال اللجنة دعوتھالرئیس حق ی) 3(
 من إحدى الكتل البرلمانیة أو من خمسة في المائة من أعضاء شأن البھذا وجود طلب ةحالللبوندستاغ في 

  .ھب البوندستاغ تصریحا أصدر رئیس ذلك باإلجماع واللجنة قررت ذا أو إ،البوندستاغ
  

  61 المادة
   أعمال اللجانجدول

یتم توزیع و. ا بذلكا مسبًقوجدول األعمال إال إذا اتخذت اللجنة قراًرالجلسة  موعداللجنة یحدد رئیس ) 1(
  .قبل موعد الجلسة بثالثة أیامعادة  األعمال على األعضاء جدول

 إلى أخرىموضوعات یمكنھا إضافة و. ئھاأعضا ةلبیأغموافقة  جدول األعمال بعدلتأن للجنة یمكن ) 2(
  .لث أعضاء اللجنة ُثأولم تعترض إحدى الكتل البرلمانیة إذا الجدول، 

 مع ،ل كل جلسةابجدول أعمات والبوندسر شاركة في جلسات اللجنةالم االتحادیة الوزارات یجب إبالغ) 3(
  .ق علیھا مسبقااتفالاتم  ذاإالجلسة، مدة و  هموعدواالجتماع ذكر مكان 

  
  62 المادة
   اللجانمھام

 اتقرارمسؤولة عن إعداد باعتبارھا ھیئات و. إبطاء دون المھام الملقاة على عاتقھا بإنجازاللجان تلتزم ) 1(
تمت إحالتھا تي لبوندستاغ تتعلق باالقتراحات الإلى اة عین، تلتزم اللجان بتقدیم توصیات بقرارات مالبوندستاغ

قضایا أخرى تنتمي إلى تناول  تأنللجان یمكن ولكن . ائل المرتبطة بھا موضوعیا وبشكل مباشرإلیھا أو بالمس
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، التي تقع في دائرة اختصاصھا  شؤون االتحاد األوروبي تناول سریعا على اللجان أن تكما أن . مجال عملھا
أحد القانون األساسي أو  بمقتضىھا  للجان بعینالمعطاةالحقوق الموسعة تٌُمس وال . تتم إحالتھا إلیھاوإن لم حتى 

   . من البوندستاغرراق أو بالداخلیة أو ھذه الالئحة ةن االتحادییانوالق
یمكن أن  االقتراح إلى إحدى اللجان،  على إحالةجلسات البوندستاغأسابیع عشرة أسابیع من روربعد م) 2(

قدم رئیس اللجنة أو أحد بأن یتدستاغ  البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البونالكتل إحدى تطالب
جدول في ُیدرج التقریر یجب أن  معلى طلبھ  بناءو. تقریر إلى البوندستاغ عن وضع المداوالتب مقرریھا

  .أعمال جلسة البوندستاغ
  

  63 المادة
   اللجنة القائمة باألعمال

الذي یجب أن م التقریر یتقدوحدھا  )اللجنة المسؤولة أساسا عن الموضوع =(اللجنة القائمة باألعمالتتولى ) 1(
  .66 للمادة طبقا ،البوندستاغإلى ُیقدم 

باالتفاق مع اللجنة أن تحدد شاركة  فعلى اللجان الم،)80المادة ( لجان ةإلى عداقتراحات  تمت إحالةإذا ) 2(
 اللجنة القائمة باألعمالإلى  ھاآراءھذه اللجان قدم ت لم ذاإو. آرائھاطرح  لمناسبةفترة زمنیة القائمة باألعمال 

 إلى اًرتقری أن ترفع للجنة القائمة باألعمالفمنیة، ز االتفاق على الفترة اللم یتم أو ،في الفترة المتفق علیھا
  .إلیھا االقتراح الةحالتالیة إلجلسات أسابیع الرابع اعتبارا من لكن و،  بذلكالبوندستاغ

  
  64 المادة

   المداولةموضوعات
 ھامجال عملب المتعلقة إلى اللجنة وتھالاحوالمسائل التي تتم إ قتراحات االيفعات المداولة موضوتتمثل ) 1(
  ).3 جملة 1 فقرة 62المادة (
 شكلی تقرر أیا منھا  أن اللجنةعلىف ، حول نفس الموضوع إلى اللجنةقتراحات اة عدالةحإ ت تمذاإ) 2(

 قتراحاتاالاعتبار یمكن إعالن و. لى البوندستاغإار  توصیتھا الخاصة بالقرتقدیما ل تمھیًدالمداولةموضوع 
 وإذا.  المداولةعندا  أو روعیت جزئیتكن روعیت لم إنو حتى  منتھیة، بنفس الموضوعالمتعلقةاألخرى 

یجب ، فاعتبار ھذه المقترحات منتھیةفي اللجنة على إعالن المشاركة اعترضت إحدى الكتل البرلمانیة 
 تقتراحااالھذه اعتبار توصیة القرار الخاص بإعالن ن تقدم اللجنة إلى البوندستاغ یجب أو. یھا علالتصویت

  .رفضھأو  منتھیة
  

  65 المادة
   المقررینتعیین

 لم تعترض اللجنة على ذاإ،  أو أكثر لكل موضوع من موضوعات المداولةمقررتعیین رئیس اللجنة یتولى 
  .التعیین

  
  66 المادة
   التقاریررفع

  .ایویمكن استكمالھا شفھ.  مكتوبة عادة اللجان حول موضوعات المداولة إلى البوندستاغتقاریرم دییتم تق) 1(
 ، ورأي األقلیة،سبابذكر األمع  اللجنة القائمة باألعمالالقرار من  توصیات التقاریریجب أن تتضمن ) 2(

، 5 فقرة 69إطار المادة  رأیھا في ات المركزیةت اتحادات المحلیطرح ذاإو. المشاركةوتصریحات اللجان 
 للمادة طبقامعلومات جمع ال اتلسجتم انعقاد ، إذا  المطروحةاآلراء في  أھم النقاطأن یتضمن التقریریجب ف

  .1 فقرة 70
  

  67 المادة
   في اللجنةالقانوني النصاب اكتمال

أغلبیة الجلسة ضر ح ذاإ)  تكون اللجنة قادرة على اتخاذ القرار=(  اللجنة مكتمًالفي ي النصاب القانونُیعد
النصاب القانوني من  بالتحقق األعضاء قبل التصویت أحد لم یطالب ذاإ ،ُیعد النصاب مكتمًالكما . األعضاء

التحقق قبلھ من اكتمال لب ُطذي  ال،التصویترئیس اللجنة تأجیل ویمكن ل. عدد األعضاءحصاء اعن طریق 
 لم ذاإ ، أو البدء في مناقشة نقطة أخرى من جدول األعمالشةالمناقمواصلة و ، لفترة محددة، القانونيانصابھ

 معینة بعد التأكد من عدم اكتمال لفترةت الجلسة  توقفذاإ،  3تسري الجملة و.  على ذلكضاعتركن ھناك ای
  . قد اكتملي القانونالنصابن و یكأن دون مرة أخرىانعقدت  ثم ،النصاب القانوني
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  68 المادة
  إلى جلسات اللجنة  االتحادیةالحكومة  أحد أعضاءاستدعاء

.  في جلسة علنیةجريإذا كان االستماع إلیھ سی ، أحد أعضاء الحكومة االتحادیةاستدعاءأیضا حق للجنة ی
  .في جلسة غیر علنیةاتخاذ القرار بشأن طلب االستدعاء جب أن یتم یو
   األساسيالقانون من 1 فقرة 43 المادة>
  

  69المادة 
  یر العلنیةجلسات اللجان غ

للجنة أن تقرر علنیة الجلسة فیما یتعلق بموضوع معین من یمكن و. أساسامداوالت اللجان غیر علنیة ) 1(
 من م وغیرھفیینعند السماح للصح علنیةالجلسة وُتعد . أو أجزاء من ھذا الموضوعالمناقشة موضوعات 

  .ھاحسب األماكن المتوفرة فیإلى القاعة المستمعین بالدخول 
 إال إذا ،مستمعینكعضاء من البوندستاغ ممن ال ینتمون إلى اللجنة حضور اجتماعاتھا غیر العلنیة یمكن أل )2(

 ونوابھم ساسیینأعضاء اللجنة األعلى  حق المشاركة في لجان بعینھا قصر اللجانعند تشكیل قرر البوندستاغ 
بعینھا من مجاالت عمل مسائل المداوالت حول ویمكن إقرار ھذا التحدید الحًقا فیما یتعلق ب. باالسمحددین الم

  . جلساتھا، ترفع بھا القیود على حق حضوربعینھاستثناءات في حاالت اللجان إقرار یمكن و. اللجان
 أعضاء ا قدمھاتاقتراحمناقشات حول المداوالت فیھا غیر سریة، التي تجري  ،إحدى اللجانأجرت إذا ) 3(

ویمكنھ المشاركة .  لم یكن عضًوا فیھاذا إ،ل األعمال إلى صاحب االقتراحعلیھا إرسال جدوفالبوندستاغ، في 
، أو تكلیف عضو آخر ممن شاركوا في تقدیم االقتراح )دون التمتع بحق التصویت(بشكل استشاري في الجلسة 

أن تدعو أعضاء آخرین من البوندستاغ لحضور في حاالت خاصة على اللجنة ینبغي و. بأن ینوب عنھ
  .بشكل استشاريت أو تسمح لھم بالحضور المداوال

اجتماعات یحق لرؤساء الكتل البرلمانیة حضور اعة الجلسة قحق دخول  مراعاة التقییدات القانونیة لمع) 4(
تكلیف أحد  لرئیس كل كتلة برلمانیة ویمكن. بشكل استشاري ) 54المادة (جمیع اللجان واللجان الخاصة 

  . بأن ینوب عنھئھاأعضا
ة، محلیالتحادات یات أو االمحل ُأحیل إلیھا ویمس مصالح جوھریة للحاقتراحول ت مداوالاللجنة أجرت  إذا) 5(
ھا قبل ائرآ فرصة طرح )الدولة( الفیدرالي تحاد الممثلة علىلمستوى االة المركزیةتحادات المحلیالیجب منح اف

التحادات یات أو امحل أن تتولى ال القوانین التي یجبوعاتبوجھ خاص على مشرھذا ویسرى . اتخاذ القرار
ویمكن التغاضي عما . تھا أو تؤثر على تنظیمھا اإلدارياتمس میزانیالتي  أو ،كاملجزئیا أو بال تنفیذھا المحلیة

 ة المركزیةتحادات المحلیالموقف ااتضح تنص علیھ الجملة األولى فیما یتعلق باقتراحات الحكومة، وذلك إذا 
  .1 فقرة 70وال یمس ذلك حقوق اللجنة كما وردت بالمادة . اتاحاالقترحیثیات خالل من 

یمكن أن ف ،سمالحددین باونوابھم المساسیین إذا اقتصرت المشاركة في جلسة اللجنة على األعضاء األ) 6(
  .لیشرح أسباب تقدیمھفي الجلسة یشارك أحد مقدمي االقتراح من غیر األعضاء 

بدرجة  المصنفة الموضوعات السریة  عند مناقشة الشؤون السریةحمایة البوندستاغ لالئحة  قواعدتسري ) 7(
  .بدرجة أعلىأو ي الكتمان، یقتض –شأن 

علیھ یجري التصویت یجب أن ف، الموضوعحول نفس مداوالت في جلسة مشتركة أجرت عدة لجان إذا ) 8(
  .في كل لجنة على حدة

  
  

  أ69المادة 
   للجانالعلنیةالموسعة ومداوالت ال
 ، وذلك إلیھاتي أحیلت علنیة حول االقتراحات البمناقشات مداوالت ختامیة أن تجري اللجان ینبغي على  )1(

 إقرار ذه المداوالت الختامیةھ باالتفاق مع لجنة الشیوخ واللجان األخرى المشاركة في المداوالت، ویتم في
 إلى االجتماع باالتفاق لجنة القائمة باألعمالالویدعو رئیس . اللجنة القائمة باألعمالالقرار وتقریر بات توصیال

أعضاء البوندستاغ والبوندسرات والحكومة االتحادیة بجدول إبالغ ویتم . مع اللجان المشاركة في المداوالت
  .األعمال

 كما.  باالتفاق مع اللجان المشاركة في المداوالتاومدتھالمناقشة  تحدید شكل اللجنة القائمة باألعمالتتولى ) 2(
في وندستاغ نفس الحقوق التي یتمتع بھا رئیس البتكون لھ  و،الجلسةرئاسة  اللجنة القائمة باألعمالرئیس یتولى 

  .38باستثناء الحقوق المنصوص علیھا في المادة حفظ النظام، لإطار الجلسات العامة 
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 المشاركة ھو أراد ذا وإ.قرر غیر ذلكتإذا لم ی، 2 فقرة 59 للمادة طبقاالكلمة الجلسة حق یمنح رئیس ) 3(
یحق لجمیع أعضاء البوندستاغ و. خالل فترة مشاركتھالجلسة علیھ التنازل عن رئاسة ف ،المناقشةفي كمتحدث 

بشأن مراعاة الالئحة الداخلیة إال ال یتقدم بطلبات و. ة بالموضوعخاصالكلمة وتقدیم طلبات الحصول على 
  .بشكل استشاري ھان فیوألعضاء المشارك ونوابھم واقائمة باألعمالأعضاء اللجنة ال

  . عنھمون أو من ینوباللجنة القائمة باألعمالیقتصر حق التصویت على أعضاء ) 4(
ن ذلك مبدال  المطالبة ئھایحق لُربع أعضافعلنیة، موسعة و عقد مداولة اللجنة القائمة باألعمالإذا قررت ) 5(

موسعة وال یمكن مناقشة اقتراح جرت مناقشتھ في مداولة . بمناقشة االقتراح مناقشة عامة في البوندستاغ
اللجنة القائمة یمكن لكن و. مع لجنة الشیوخخاص إال باتفاق مرة أخرى العامة الجمعیة علنیة للجنة في جلسة و

على تقریر یقدمھ ذلك قتصر یالعامة، على أن الجمعیة االقتراح مرة أخرى في جلسة تناول المطالبة ب باألعمال
داخل اللجنة خالل طروحة المالمختلفة أن یوضح المواقف متحدث باسم اللجنة وعلى ال. باسم اللجنةث متحد

  .خمس دقائق
  

  70المادة 
  جلسات االستماع العلنیة

وغیرھم من األشخاص أصحاب المصالح أن تعقد جلسات استماع علنیة تضم الخبراء وممثلي للجنة یمكن ) 1(
 .المداولةللحصول على معلومات حول موضوع من الموضوعات محل ذلك  و؛الذین یمكنھم تقدیم معلومات

 إذا طلب ُربع ، إلیھاتلیحتي أیتعلق باالقتراحات الفیما بعقد تلك الجلسات العلنیة  اللجنة القائمة باألعمالتلتزم و
 1 فقرة 62ادة في إطار الم،  إلى اللجنةتھاحالالتي لم تتم إبخصوص موضوعات المداولة أما أعضائھا ذلك؛ و

 جدول ُمدرج فيطلب بذلك توفر وال یجوز اتخاذ القرار إالعند . بناء على قرارھافیجري االستماع   ،3جملة 
 .أعمال اللجنة

بناء على طلب أقلیة من أعضاء اللجنة، فیجب االستماع إلى  1لفقرة وفق اإذا ُعقدت جلسة استماع ) 2(
 على إلیھماالستماع تم عدد األشخاص الذین سیقصر ا قررت اللجنة وإذ. ھذه األقلیةحددتھم ذین األشخاص ال

في ) عدد أعضائھا(نسبة قوتھا األشخاص یتناسب وھؤالء من  اعددعین ألقلیة إال أن تیمكن ل فال ،عدد معین
  .مجمل عدد أعضاء اللجنة

 لم ذاجلسة استماع، إعقد  عمالاللجنة القائمة باألمع باالتفاق یحق للجنة التي تشارك في المداولة أن تقرر ) 3(
على مسائل جزئیة االستماع أو اقتصرت في ، 1فقرة  اإلمكانیات المذكورة في الاللجنة القائمة باألعمالتستغل 

 مجموعة  بالمكان والموعد واللجنة القائمة باألعمالار خطویجب إ. مجال عملھاتعلق إال بمن االقتراح ال ت
 توجیھ أسئلة خالل جلسة اللجنة القائمة باألعمالویحق ألعضاء .  إلیھماألشخاص الذین سیجري االستماع

أن یقتصر ھذا الحق على باالتفاق مع اللجنة القائمة باألعمال ؛ كما یمكن  التي تعقدھا اللجنة المشاركةاالستماع
  .بعینھممنھا أعضاء 

حیثیات  تطَلب توضیح ذا إ،یھماالستماع إلجري مع األشخاص الذین یإجراء مناقشة عامة یمكن للجنة ) 4(
جلسة االستماع مع إدارة بعینھم بمنھا وللجنة أن تكلف أعضاء . ماتحدد فترة الكل ذلك، على أن ُتموضوعال

  . لدى ذلككل كتلة برلمانیة ممثلة في اللجنةمراعاة 
جري خاص الذین سیإلى األشاألسئلة الخاصة بالجلسة یجب أن تعد اللجنة لجلسة االستماع العلني بإرسال ) 5(

  .مكتوبةردودھم أن تطلب منھم تقدیم یمكن للجنة و. االستماع إلیھم
 إال إذا تم استدعاؤھم بقرار ،بدل مصروفاتعلى تم االستماع إلیھم ین سیذال یحصل الخبراء واألشخاص ال) 6(

  .رئیس البوندستاغوموافقة مسبقة من من اللجنة 
  .اع في الجلسات غیر العلنیة على االستم6 إلى 1تسري الفقرات ) 7(
  

  71المادة 
  المناقشةتقدیم الطلبات في اللجنة وإنھاء 

 واألعضاء ھم،في حال نیابتھم عن ،ممن ینتمون إلى كتلتھم البرلمانیةعضاء اللجنة ونوابھم ألحق ی) 1(
طلب الكتابي الیجوز التصویت على وال .  في اللجنةتقدیم الطلباتبصفة استشاریة المناقشة ركین في االمش

  .حق التصویتلھم الُمقدم من عضو غائب إال إذا تبناه أحد األعضاء الحاضرین ممن 
إلى التي تمت إحالتھا تعدیل االقتراحات بعضاء البوندستاغ من غیر أعضاء اللجنة تقدیم طلبات حق ألی) 2(

خارج إطار اإلجراءات حق حضور اجتماع اللجنة في ھذه الحالة أن لھم كما . اللجنة القائمة باألعمال
  .ل  استشاريشكب أ69المنصوص علیھا في المادة 

كل كتلة برلمانیة على فرصة التحدث حصول إال بعد المناقشة طلب إنھاء یجوز إجراء التصویت على ال ) 3(
  .كل كتلة لرأي خالفةوطرح اآلراء الم،  الموضوعحول
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  72المادة 

  التصویت خارج الجلسة
خارج إطار أسابیع على مسائل معینة  كتابي تصویتإجراء في  باإلجماع ھا رئیسأن تفوضللجنة یمكن 

یجب أن یرسل رئیس اللجنة إلى ف ،وإذا استخدمت اللجنة ھذه اإلمكانیة. عاجلة بوجھ خاصفي حاالت الجلسات 
 جملة 46لتصویت خالل فترة زمنیة محددة بناء على المادة لتوصیة بالقرار الذي یخضع الاألعضاء مشروع 

  .3  فقرة أو2 فقرة 60المادة بناء على قواعد  إذا ُعقد اجتماع اللجنة ،الكتابيالتصویت ال ُیجرى و. 1
  

  73المادة 
      محاضر جلسات اللجان

لكل جلسة من جلسات اللجان، على أن یتضمن على األقل جمیع الطلبات وقرارات  محضٌر كتابًة صاغُی) 1(
  .جلسات اللجنة باالختزال إلى تصریح من رئیس البوندستاغمحاضر تابة كحتاج تو. اللجنة

وثائق سریة من حیث المبدأ ) 1، جملة 1، فقرة 69المادة (ال ُتعتبر محاضر جلسات اللجان غیر العلنیة ) 2(
وإذا كان من . )الئحة حمایة الشؤون السریة من 5 فقرة 2انظر المادة (حمایة الشؤون السریة  الئحةحسب 

التفاصیل ُمبینة في و. اللجنة مذكرة بذلكرفق تیجب أن ف ،لرأي العام بال قیودل تاح ھذه المحاضر تالمفروض أال
 69المادة (ھذه المذكرة إلى محاضر الجلسات العلنیة مثل إضافة ال یجوز و. 3 للفقرة طبقاالتعلیمات المقررة 

  ).1 فقرة 70، المادة 2 جملة 1فقرة 
  .محاضر جلسات اللجانالتعامل مع الخاصة بتعلیمات التفاق مع مجلس الرئاسة یضع رئیس البوندستاغ باال) 3(
  

  74المادة 
  الالئحة الداخلیةمواد تطبیق 

 لم تنص ذا، إ126 باستثناء المادة ،لالئحة الداخلیة األخرىالمواد سري بالنسبة للجان ولجان الدراسات الشاملة ت
  .قواعد اإلجراءات الخاصة باللجان على غیر ذلك
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  75المادة 
   االقتراحات

  ):اقتراحات مستقلة(جدول أعمال البوندستاغ في كموضوعات للمداوالت یمكن إدراج االقتراحات التالیة ) 1(
   القوانین،اتعومشر) أ(
  )وساطةلجنة ال( من القانون األساسي 2 فقرة 77 للمادة طبقاالقرار اللجنة بتوصیات ) ب(
  االقتراحات الخاصة برفض اعتراضات البوندسرات،) ج(
  الطلبات،) د(
  ،)راتخطاإ(البوندستاغ إلبالغ تقاریر ومواد ) ھـ(
  للحكومة االتحادیة واإلجابة علیھا،الكبیرة االستجوابات ) و(
   كانت قد وِزعت ُمسبًقا كمطبوعات،ذا إ،نتخاباللالترشیحات قوائم ) ز(
   والحصانة والالئحة الداخلیة،اتمراجعة االنتخابشؤون  وتقاریر خاصة بقراراتتوصیات ) ح(
  قرارات وتقاریر حول االلتماسات،توصیات ) ط(
  أمام المحكمة الدستوریة االتحادیة،رفوعة قرارات وتقاریر من اللجنة القانونیة حول الدعاوى المتوصیات ) ي(
  ،تقصي الحقائق قرارات وتقاریر من لجان توصیات) ك(
  للجان،أولیة تقاریر ) ل(
  . كانت األسس القانونیة تنص على عرضھا على البوندستاغذا إ،القانونیةالمراسیم ) م(
  ):غیر مستقلةاقتراحات  ( ھي بموضوعات المداولةمتعلقةاالقتراحات ال) 2(
  من اللجان،صادرة  قرارات وتقاریرتوصیات ) أ(
  تعدیل،الطلبات ) ب(
 واالستجوابات ، وبیانات الحكومة،اراتخط واإل، القوانیناتعومشركل من بشأن  قرارتخاذ الطلبات إ) ج(

 ،الخاصة باالستقراراالقتراحات  و، واقتراحات االتحاد األوروبي، البرلمان األوروبيوثائق و،الكبیرة
  .القانونیةالمراسیم و
كموضوع للمداوالت مكن إدراجھا ؛ وال ی76 لنص المادة طبقاأیًضا اقتراحات یرة ُتعد االستجوابات الصغ) 3(

  .جدول األعمالفي 
  

  76المادة 
  اقتراحات یقدمھا أعضاء البوندستاغ

یجب أن توقع كتلة برلمانیة أو خمسة في المائة من األعضاء على االقتراحات المقدمة من أعضاء ) 1(
  .، إال إذا نصت الالئحة الداخلیة على غیر ذلك أو أجازتھ)75المادة ( البوندستاغ

 القوانین بمذكرة أسباب موجزة، أما الطلبات فیمكن أن ترفق بھا مذكرة أسباب اتعویجب أن ُترفق مشر) 2(
  .موجزة

  
  77المادة 

  معالجة االقتراحات
  .ُتطبع االقتراحات وتوزع على أعضاء البوندستاغ والبوندسرات والوزارات االتحادیة) 1(
القتراحات المنصوص  لكاملةال ةطباع ال الشیوخ التغاضي عنرئیس البوندستاغ باالتفاق مع لجنةل مكنی) 2(

تقاریر، مذكرات، برامج، تقاریر خبراء، ( البوندستاغ بالغ حرف ھـ الخاصة بإ1 فقرة 75ة علیھا في الماد
 لم تكن ترتكز على مواد قانونیة أو قرارات ذا إ، أو طباعة أجزاء منھا فقط وتوزیعھا،) وما شابھھاتصدیقات
الحاالت یتم تسجیل وصول ھذه االقتراحات باالتفاق مع لجنة الشیوخ وإصدار ھذه وفي . ن البوندستاغصادرة ع

ویتم عرضھا إجماال في مطبوعة تشیر أیًضا . إلى األعضاء یعرض طریقة معالجتھامن الرئیس رسمي إخطار 
  .إلى قاعات البوندستاغ التي یمكن االطالع علیھا فیھا

  
  78المادة 

  المداوالت
االتفاقیات مع دول خارجیة وما تجري معالجة  بینما ،مداوالت القوانین في ثالث اتعومشرتجري معالجة ) 1(

 أو تتعلق بموضوعات خاصة بالتشریع )دولةال(تحاد الفیدرالي شابھھا من اتفاقیات تنظم العالقات السیاسیة لال
مداولة ثالثة إال بناء على ھنا وال ُتجرى .  مبدئیافي مداولتین)  من القانون األساسي2 فقرة 59المادة (االتحادي 

 95المادة سري وت. خالل مداولة واحدةمن حیث المبدأ ج جمیع االقتراحات األخرى ُتعاَلو. قرار من البوندستاغ
  .حقةُمل المیزانیة الات على المداولة المتعلقة بمشروع6 جملة 1فقرة 
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 ،إن لم تكن قد ُوِزعتوویمكن التصویت علیھا حتى . لجنة من اللجان إلىمناقشة بدون الطلبات یمكن إحالة ) 2(
.  على التصویتإال إذا اعترضت إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور

  .  القانوناتعوالشروط الساریة على المداوالت حول مشرمفھوم نفس على الطلبات سري یذلك فیما عدا و
على المداولة الختامیة المادة الخاصة تسري ف، 1 للفقرة طبقااالقتراحات في مداولتین جرت معالجة  إذا) 3(

  ).3 فقرة 83 و82، 81المواد (جانب المواد الخاصة بالمداولة الثانیة إلى ، )86المادة (بالمداولة الختامیة 
  . على طلبات التعدیل2 جملة 1  فقرة82طبق المادة ُتفإذا عولجت االقتراحات في مداولة واحدة، ) 4(
المادة  ( الخاصة بھاالیوم الثالث بعد توزیع المطبوعاتاعتبارا من ال تبدأ المداوالت حول االقتراحات إال ) 5(

  .غیر ذلك بالالئحة الداخلیةأو تسمح  لم تنص ذا، إ)123
  إجراءمحاضر بدال منلى الإللكلمات مكتوبة نصوص  على إضافة  تم االتفاق مسبقا في لجنة الشیوخذاإ) 6(

ذلك إذا طالب بھا  رغمجري المناقشة تویمكن أن . جدول األعمالفیجب إبراز النقاط المعنیة في ، ناقشةالم
 الساعة عنالطلب تأخر تقدیم ال یخمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ أو إحدى الكتل البرلمانیة، على أ

. مداخلة بحجم مناسب ُتسجل في المحضربتقدم الكل كتلة لمكن أن یتاح عادة یو. السادسة من مساء الیوم السابق
 ویجب أن. مدتھا نصف ساعةمناقشة  الحجم المتاح لكل كتلة برلمانیة بوقت الحدیث المتاح لھا خالل یتحددو
على جدول األعمال اإلعالن عن النقطة المعنیة في موعد حتى  إلى رئاسة الجلسة كلمات الوصسلم نصُت

  .ثراألك
   من القانون األساسي2 فقرة 59المادة >
  

  79المادة 
   القوانیناتعومشرحول األولى مداولة ال

 األولى إال إذا أوصت لجنة الشیوخ بذلك أو بناء على طلب إحدى الكتل المداولة في ةعاممناقشة جرى ُتال 
اإلعالن عن النقطة الطلب حتى  على أن ُیقدم ،البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور

إال النقاط المناقشة ناقش خالل وال ُت. 4 فقرة 80 للمادة طبقااُتخذ قرار بذلك إذا ، أو جدول األعمالالمعنیة في 
  .تقدیم طلبات خاصة بالموضوعال یجوز و. ة للمشروعاألساسی

  
  80المادة 

  اإلحالة إلى اللجنة
؛ 2 للفقرة طبقاغیر ذلك یتقرر  لم ذاة األولى، إمداولللجان في نھایة القانون إلى لجنة من االُیحال مشروع ) 1(

اللجنة  لجان في نفس الوقت إال في حاالت خاصة، على أن یتم تحدید ة إلى عدة مشروع القانون وال یمكن إحال
ا آراءھطرح في المشروع  وتشارك في مناقشة مسائل معینة تأن لجان أخرى بمكن لو. القائمة باألعمال

  .اللجنة القائمة باألعمال، وذلك باالتفاق مع كخبراء
  حول مشروع القانونالمداولة الثانیةلبوندستاغ أن یقرر بأغلبیة ثلثي األعضاء الحضور الشروع في لیمكن ) 2(

على وتسري . إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من األعضاءبناء على طلب  ،ة إلى أیة لجنةتدون إحال
یة، یجب إعطاء یزانالخاصة بالمالمشروعات وفیما یتعلق ب. 3 جملة 2 فقرة 20الفترة المحددة في المادة لب الط

وال . 4 فقرة 96 للمادة طبقا الثانیة، وذلك المداولةقبل الشروع في مشروع لجنة المیزانیة فرصة مراجعة ال
  .  بشأن الفترة الزمنیة2  جملة8  فقرة96المنصوص علیھا في المادة قواعد الُتطبق في ھذه الحالة 

 حرف ھـ إلى إحدى اللجان 1 فقرة 75 للمادة طبقال االقتراحات المقدمة یحأن یرئیس البوندستاغ مكن لی) 3(
تقریر إلى البوندستاغ إال إذا رغبت یتم تقدیم وال . جدول األعمالفي باالتفاق مع لجنة الشیوخ، دون إدراجھا 

 اللجنة القائمة باألعمالیجب أن ترفع و.  االقتراح بمضمونخطاریتجاوز مجرد اإلاللجنة في التوصیة بقرار 
تمویلھ من موارد االتحاد األوروبي ال ُیضمن ) 93المادة (اقتراح من االتحاد األوروبي تعلق األمر ب إذا ،تقریًرا

المیزانیة الجاریة  یتالءم مع شكھا في كونھأعربت لجنة المیزانیة عن وغطیھ، ت لن االسنویة، أو یبدو واضًحا أنھ
  .)دولةال(تحاد الفیدرالي أو المیزانیات المستقبلیة لال

في  ،طبقا لما اتفقت علیھ لجنة الشیوخ ،ُتدرج االقتراحات التي ستخضع للمعالجة باإلجراءات المبسطة) 4(
إلى تھا على إحالمناقشة ودون واحد شامل لھا كلھا تصویت یجري و. جدول األعمالنقاط من ة مشتركنقطة 
قترح إحالة اقتراح ُمعلى ال یتطلب األمر فصل التصویت ف) 47المادة (إذا ُقدم طلب بتجزئة التصویت و. اللجان
قترح اإلحالة المقدم من لجنة  ُم لم یكن ھناك اعتراض على طلب عضو من أعضاء البوندستاغ بتغییرذا إ،بعینھ

 أحد االقتراحات المزمع معالجتھا باإلجراءات المبسطة، ةقشانمًبا لإذا قدم أحد أعضاء البوندستاغ طلو. الشیوخ
االقتراح إدراج فیتم وإذا حاز الطلب على أغلبیة األصوات، .  علیھلتصویتلیخضع ھذا الطلب أوًال یجب أن ف

  .جدول أعمال أسبوع الجلسات الجاريفي  ةإضافیكنقطة المعني 
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  أ80المادة 
  فھمالسھولة واللغویة صیاغتھا  حیث صحة منن یانو القاتعومراجعة مشر

 القوانین فیما اتعومراجعة مشر،  البوندستاغ  ویكلفھایشكلھا أو یستدعیھا ،یجب أن تتولى ھیئة تحریر) 1(
كما یجب أن  . اللجنة القائمة باألعمالقرار من ، وذلك بناء على سھولة فھمھا اللغویة وة صیاغتھایتعلق بصح

للجنة القائمة باألعمال االستعانة بھیئة التحریر یمكن و.  إلى اللجنة عند الحاجةھاصیاتتوتقدم ھیئة التحریر 
المتوقع  مراجعة طلبات التعدیل لىیسري ھذا خصیًصا عو.  ومطالبتھا بالمراجعة،خالل مجري المداوالت

  .قبولھا
  .ما یلزم من استشارات لغویةبتقدیم إضافة إلى ذلك م ھیئة التحریر وتق) 2(
  
  81مادة ال

   القوانیناتعومشرحول  الثانیة المداولة
 إذا أوصت لجنة الشیوخ بذلك أو بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة ة،عامبمناقشة  الثانیة المداولةُتفتتح ) 1(

 القرار ب التوصیة في الیوم الثاني من توزیع المداولةوتبدأ . أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور
بناء على طلب من كتلة برلمانیة أو خمسة ُثلثي األعضاء الحضور بقرار ل إال  ذلكتقریر اللجنة، وال تبدأ قبلو

 القوانین العاجلة الُمقدمة من الحكومة االتحادیة اتعوفي المائة من أعضاء البوندستاغ؛ وفیما یتعلق بمشر
وتسري على الطلب . أغلبیة أعضاء البوندستاغموافقة یمكن تقلیص المدة ب)  من القانون األساسي81المادة (

  .3 جملة 2 فقرة 20الفترة المحددة في المادة 
حول المقدمة ، ثم تجري المناقشة بالتسلسلمواد مشروع القانون واحدة بعد األخرى تجري مناقشة ) 2(

  .كل مادة على حدةعلى  التصویت یجريبعد اختتام المناقشات و. والعنوان
في الفصل بین عدة مواد، أو المناقشة في  الربطبشأن  و،ستاغ أن یصدر قراًرا بتغییر التسلسللبوندمكن لی) 3(

  .ات مختلفة بالتعدیل تتعلق بالموضوع نفسھطلببین بین فقرات من مادة واحدة، أو المناقشة 
علق وفیما یت. أجزاء من مشروع القانون أو على جمیع األجزاءعدة على واحد تصویت  إجراء یمكن) 4(

 من القانون 2 فقرة 59المادة االتفاقیات وفق ما تنص علیھ باالتفاقیات مع دول خارجیة وما یشابھھا من 
  .األساسي، یتم التصویت علیھا ككل

   من القانون األساسي2 فقرة 59المادة >
   من القانون األساسي81المادة >
  

  82المادة 
   الثانیةالمداولةفي التعدیل واإلحالة طلبات 

الذي الموضوع  المداولة حول  ما دامت، الثانیةالمداولة القوانین في اتعوبتعدیل مشرطلبات  یمكن تقدیم )1(
یمكن  عضو واحد على األقل من أعضاء البوندستاغ، وطلبویجب أن یوقع على ال.  لم تنتھ بعدطلببھ اللق یتع
  .لم تكن قد وزعت بعد ذا إ،اتطلب قراءة التجري؛ و بأسبابھمذكرة موجزةبالطلب رفق ُتأن 

تحاد االتفاقیات مع دول خارجیة وما یشابھھا، مما ینظم العالقات السیاسیة لال تعدیلبات طلبال یجوز تقدیم ) 2(
  ). من القانون األساسي2 فقرة 59المادة ( أو یتعلق بموضوعات خاصة بالتشریع االتحادي )دولةال(الفیدرالي 

اء على آخر أجزالتصویت أخرى، طالما أن لھ أو أجزاء منھ إلى لجنة یمكن إحالة مشروع القانون بأكم) 3(
  .المدوالت حولھاعلى األجزاء التي انتھت أیضا لم یتم بعد؛ وینطبق ذلك المشروع 

   من القانون األساسي2 فقرة 59المادة >
  

  83المادة 
  جمع التعدیالت

  . في قائمةبجمعھاالبوندستاغ س یوصي رئیف الثانیة، المداولةتعدیالت خالل تم إقرار إذا ) 1(
  . الثالثةلمداولةل ا الثانیة أساسالمداولةتشكل قرارات ) 2(
ال ُتجرى أي ُیعد القانون مرفوًضا بأكملھ وف الثانیة، المداولةإذا ُرفضت جمیع أجزاء مشروع القانون في ) 3(

  .ة أخرى بشأنھمداول
  

  84المادة 
   القوانیناتعومشرحول  الثالثة المداولة

   الثالثةالمداولة جريت
  التعدیالت خاللھا،یتم إقرار  إذا لم ، الثانیةالمداولةعقب ) أ
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 الیوم الثاني بعد توزیع في الثالثة المداولةتبدأ فینبغي أن  في المداولة الثانیة،تعدیالت تم إقرار إذا ) ب
ر یوافق علیھ ُثلثا األعضاء الحضور  إال بقرا ذلكقبلتبدأ وال . المطبوعات الخاصة بالتعدیالت التي تم إقرارھا

 اتفیما یتعلق بمشرعوبناء على طلب من إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ؛ 
یمكن تقلیص المدة المحددة )  من القانون األساسي81المادة (القوانین العاجلة المقدمة من الحكومة االتحادیة 

الفترة الزمنیة المنصوص علیھا في الخاص بذلك وتنطبق على الطلب . لبوندستاغاأعضاء بقرار من أغلبیة 
  .3 جملة 2 فقرة 20المادة 

 لجنة ا بھت الثانیة وأوصالمداولة خالل ةعاممناقشة یتم إجراء  إال إذا لم ةعاممناقشة بالثالثة  المداولةال تبدأ و
  .تاغ الحضور خمسة في المائة من أعضاء البوندسا أو طالب بھ،الشیوخ

   من القانون األساسي81المادة >
  

  85المادة 
   الثالثةالمداولة فيالتعدیل واإلحالة طلبات 

 الثالثة إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة المداولة القوانین في اتعویجب أن یوقع على طلبات تعدیل مشر) 1(
مواد بالطلبات لق تع على أن ت،بأسبابھا في المائة من أعضاء البوندستاغ، ویمكن أن ُیرفق بھا مذكرة موجزة

  أجزاء المشروع ت حولتقتصر المداوالینبغي أن كما .  الثانیةالمداولةالتي تم اإلقرار بتعدیلھا في المشروع 
  .على ھذه المواد فقط

یق تطبھنا یتم و؛ ختاميیمكن إحالة مشروع القانون كامًال أو أجزاء منھ إلى لجنة أخرى قبل التصویت ال) 2(
تجري ف الثانیة في البوندستاغ المداولةبقرارات تتعلق إذا اقترحت اللجنة إجراء تعدیالت و. 1 فقرة 80المادة 

  .ثانیةالمداولة في مرحلة ال اباعتبارھمجددا القرار بتوصیة المعالجة 
  

  86المادة 
  التصویت الختامي

قرارات عدیالت على تیتم إدخال إذا لم و. بعد انتھاء المداولة الثالثة التصویت على مشروع القانونیجري 
التصویت الختامي بناء على طلب إحدى الكتل ؤجل وُی.  مباشرة التصویت الختامي، فیجري الثانیةالمداولة

إعداد قائمة إلى أن یتم  ، وذلكالتعدیالتتم إدخال  إذا ،البرلمانیة أو خمسة في المائة من األعضاء الحضور
  .تصویت ختامي خاص على االتفاقیات مع دول خارجیة أو ما یشابھھایجري  وال. القرارات وتوزیعھاب

  
  87المادة 

   من القانون األساسي113اإلجراءات الخاصة بالمادة 
عملیة یجب إیقاف ف ، من القانون األساسي3 جملة 1 فقرة 113المادة إلى الحكومة االتحادیة استندت إذا ) 1(

الحكومة االتحادیة  رد إال اعتبارا من موعد وصولجدول األعمال في لقانون وال ُیدرج مشروع ا. اتخاذ القرار
  .أو بعد ستة أسابیع من وصول طلب الحكومة االتحادیة إلى رئیس البوندستاغ

أن یعید البوندستاغ إقرار  من القانون األساسي 2 فقرة 113 للمادة طبقاإذا طلبت الحكومة االتحادیة ) 2(
  . ولجنة المیزانیةاللجنة القائمة باألعمالإلى مرة أخرى مشروع الد من إحالة ال بف ،مشروع القانون

 فعلى رئیس البوندستاغ أن ،122 للمادة طبقاإذا كان القانون الذي تم إقراره قد ُأرسل إلى البوندسرات، ) 3(
  .ا الحالة ُیعتبر اإلرسال الغًیهوفي ھذ. البوندسرات بطلب الحكومة االتحادیةخطار یتولى إ

   من القانون األساسي2فقرة  و1 فقرة 113المادة >
  

  88المادة 
  معالجة طلبات اتخاذ القرار

بعد التصویت الختامي على )  حرف ج2 فقرة 75المادة (التصویت على طلبات اتخاذ القرار یجري ) 1(
ویمكن . ھ ممكنا علیالتصویت الختاميإجراء إذا لم یكن  ،المناقشةبعد انتھاء ، أوالمناقشةالموضوع محل 
  . الثالثةالمداولةالخاصة بأجزاء من خطة المیزانیة خالل طلبات اتخاذ القرار التصویت على 

ویمكن تأجیل التصویت إلى . طلب إذا لم یعترض ُمقدم ال،إلى إحدى اللجاناتخاذ القرار  طلبیمكن إحالة ) 2(
  .مسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضوریوم الجلسة التالي بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خ
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  89المادة 
   لالجتماعلجنة الوساطةدعوة 
بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في لالجتماع لجنة الوساطة دعوة لبوندستاغ أن یقرر لیمكن 

 2 فقرة 77المادة ( البوندسرات  فیما یتعلق بالقوانین التي تحتاج إلى موافقة، وذلكالمائة من أعضاء البوندستاغ
  ). من الالئحة الداخلیة حرف د1 فقرة 75المادة و من القانون األساسي، 4جملة 

   من القانون األساسي4 جملة 2 فقرة 77المادة >
  

  90المادة 
  المداولة حول توصیات القرارات المقترحة من لجنة الوساطة

تسري على فأقره البوندستاغ،  وساطة على تعدیل القانون الذياح الوفاق الُمقدم من لجنة الإذا نص اقتَر) 1(
  . من الالئحة الداخلیة للجنة الوساطة10اح الوفاق في البوندستاغ المادة معالجة اقتَر

 الخاصة القرار المقدمة من لجنة الوساطة في الیوم الثاني بعد توزیع المطبوعةب ةتوصیالتبدأ المداولة حول ) 2(
 أعضاء البوندستاغ الحضور بناء على طلب إحدى الكتل ا ثلثھا إال إذا قرر ذلكقبلالمداولة بدأ ، وال تبالتوصیة

المدة القانونیة الخاص بذلك وتسري على الطلب . البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ
  .3 جملة 2 فقرة 20المنصوص علیھا في المادة 

 جنة الوساطةالالئحة الداخلیة لل من 10المادة >
  

  91المادة 
  اعتراض البوندسرات

 على طلب رفض اعتراض البوندسرات على أحد القوانین التي ناقشة مدونیتم التصویت دون طرح أسباب و
ویتم .  قبل التصویتتصریحات فقطالتقدم بویمكن ).  من القانون األساسي4 فقرة 77المادة (أقرھا البوندستاغ 

  ).52المادة ( إذا لم ُیطلب التصویت باالسم  ،51 للمادة طبقاعدد األصوات التصویت على الطلب بإحصاء 
   من القانون األساسي4 فقرة 77المادة >
  

  92المادة 
  القانونیةالمراسیم 

 ،القانونیة الصادرة عن الحكومة االتحادیةالمراسیم یتولى رئیس البوندستاغ باالتفاق مع لجنة الشیوخ إحالة 
 إلى ، أو التي یمكن للبوندستاغ أن یطالب بإلغائھا خالل فترة معینة علیھاافقة البوندستاغوالتي تحتاج إلى مو

 تقریًرا إلى اللجنة القائمة باألعمالعلیھ أن یحدد فترة زمنیة تقدم خاللھا فوق ذلك و. مباشرةالمختصة ن االلج
 اللجنة ھذا التقریر في قدمإذا لم تو. ستاغ جدول أعمال الجلسة التالیة للبوندفيوُیدرج تقریر اللجنة . البوندستاغ

مع حتى جدول أعمال الجلسة التالیة للبوندستاغ التخاذ قرار بشأنھ في المرسوم  إدراج یجبفالوقت المحدد، 
  .تقریر اللجنةغیاب 

  
  93المادة 

   الوثائق الخاصة باالتحاد األوروبيةلاحإوإرسال 
 وغیرھا من المعلومات  الخاصة بشؤون االتحاد األوروبي تبلیغاتارات والخطالوثائق والتقاریر واإلتمثل ) 1(

البرلمان ارات خطإ وكذلكالحكومة االتحادیة أو ھیئات االتحاد األوروبي، عبر البوندستاغ إلى والتي تصل 
 من القانون 23في المادة المنصوص علیھا ستخدام حقوقھ ال مثل للبوندستاغ أساسات) وثائق االتحاد(األوروبي 

  .لمشاركة في شؤون االتحاد األوروبيل و،األساسي
اعترضت علیھ إذا  ،مرفوض األوروبي التحادلعلى وثائق الحكومة االتحادیة من التنازل عن الحصول  )2(

  .كتلة برلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ
قانون ال من 8 و3المادتین  وفق اتارخط أو إروعاتوثائق االتحاد التي تتضمن مشیمكن مبدئیا أن تحظى ) 3(

قرارات البرلمان كذلك  و،التعاون بین الحكومة االتحادیة والبوندستاغ في شؤون االتحاد األوروبيالخاص ب
المداولة  أھمیة دیرعند اإلعداد لقرار اإلحالة یتم باالتفاق مع الكتل البرلمانیة تقو. الة إلى اللجانباإلح ،األوروبي

یمكن  بالشكل المناسب؛ وبمضمونھاأما وثائق االتحاد األخرى فیتم اإلعالم ). دید األولویاتتح(الوثیقة حول 
  .أیضا بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغإحالتھا 

 ،بعد أو لم تتم  التھا إلیھا أصالتتم إح التي لم  األوروبي،للجان المختصة أن تعلن وثائق االتحادیمكن ) 4(
رئیس لجنة شؤون االتحاد األوروبي بوثائق االتحاد التي أعلنتھا ُتبلغ اللجان أن ھذه على و. لمداوالتھاموضوعا 

  .مداولةا للعوموض
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قترًحا إلى رئیس البوندستاغ ُمیقدم رئیس لجنة شؤون االتحاد األوروبي باالتفاق مع اللجان األخرى ) 5(
یحیل و. مداولةتحاد التي تم إرسالھا ووثائق االتحاد التي أعلنتھا اللجان موضوعا للوثائق االیخص باإلحالة 

 وباالتفاق مع الكتل البرلمانیة وثائق االتحاد إلى إحدى اللجان بصفتھا قائمة دون إبطاء  البوندستاغرئیس
إحدى اللجان أو من جانب إحدى  االعتراض جرى ذاإو. باألعمال وإلى لجان أخرى للمشاركة في المداولة

  .لجنة الشیوخ ل القراركونیف على اإلحالة أو اإلحالة المخطط لھا،الكتل البرلمانیة 
أسماء تتضح منھا ویجري توزیعھا  في قائمة إجمالیة التي تمت إحالتھایتم تسجیل عناوین وثائق االتحاد ) 6(

أیة كتلة تعلن  التي لم ،1 جملة 3فھا الفقرة  كما تصن،أما وثائق االتحاد. الوثائق إلیھاإحالة  تاللجان التي تم
  .ُتجَمع في قائمة خاصة بھاف ،قترح إحالتھالم ت أو المداولة حولھابرلمانیة عن أھمیة 

نص على ذلك  ذا إ،تَوزعووثیقة من وثائق االتحاد على شكل مطبوعة من مطبوعات البوندستاغ أي طبع  ُت)7(
 قدمت اللجنة القائمة باألعمال توصیة بقرار ذا أو إ،إحالتھا بھقترحُمفي رئیس لجنة شؤون االتحاد األوروبي 

ال یتم توزیعھا ف 1 جملة 3وثائق االتحاد األخرى غیر المذكورة في فقرة أما . ھاضمونبالغ بممجرد اإلتعدى ت
م ما  بأھاإلبالغ یتم فق، ائھذه الوثبإحدى توصیة قرارتعلقت أي  ذاإوكمطبوعة من مطبوعات البوندستاغ؛ 

  .تتضمنھ مع الحفاظ على السریة
التعاون بین الخاص بقانون ال من 5 فقرة 9بة طبقا للمادة وكتالمالحكومة االتحادیة خطارات إ إدراجیجب ) 8(

جدول األعمال الخاص بجلسة الجمعیة في  الحكومة االتحادیة والبوندستاغ األلماني في شؤون االتحاد األوروبي
 بناء على طلب ،اخالل ثالثة أسابیع من أسابیع الجلسات بعد وصولھراء مداوالت حولھا جإو ،العامة للبوندستاغ

  .إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ
  

  أ93المادة 
   األوروبيوثائق االتحاد داوالت اللجان حول م
 ذاإو.  أیضاالتكافل والتناسببمبدأي لتزام  األوروبي االوثائق االتحادخالل مداوالتھا حول تراجع اللجان ) 1(

ار لجنة شؤون االتحاد األوروبي مباشرة خطیجب إفي ھذه الناحیة، فعلى انتھاك ما الُمراد توجیھ اللوم كان 
یجب ، فمجرد اإلبالغ باالنتھاكاللجنة القائمة باألعمال رادت أ ذاإو .فرصة اإلدالء برأیھاتتاح لھا  كي ت،بذلك

التكافل مبدأي سببھا انتھاك  لجنة شؤون االتحاد األوروبي عن تحفظاتأعربت  ذا ذلك، إمع دستاغ ار البونخطإ
المدد على مستوى االتحاد  التعلیمات الخاصة بتحدید اتخاذ قراراتھا  لدىتراعي اللجانینبغي أن و. والتناسب
  .األوروبي

 إلیھا تھاالحي تمت إوثیقة التال رتبة علىمت  األوروبيیمكن للجان أن تجعل من وثیقة من وثائق االتحاد) 2(
لتكیف خصوصا لو، تھا بالقرارتوصیكرر للجنة القائمة باألعمال أن تیمكن كما . أساًسا للمداوالت واتخاذ القرار

استكمال آرائھا التي  فرصة اھؤ وإعطاالمداولةاللجان المشاركة في بالغ ویجب إ. مستجدةتطورات أي  مع
  . خالل فترة تحددھا اللجنة القائمة باألعمالةجدیدآراء أو تقدیم طرحتھا 

 بعد صدور تصریح ، األوروبيیما یتعلق بوثیقة معینة من وثائق االتحادفاللجنة القائمة باألعمال تتولى ) 3(
عرب عن تحفظھ أن  بعد أ،ھمعاتفاق للتوصل إلى  معالجة محاولة الحكومة االتحادیةمسؤولیة  ،للبوندستاغ أیضا

إلى توصیة بالقرار ا على اللجنة القائمة باألعمال أن تقدم مجدًدیتعین و. 3 جملة 2الفقرة ھنا وتسري . رلمانيالب
  .البوندستاغ

 بین البوندستاغ والحكومة االتحادیة حول الشروع في مفاوضات خاصة فیما یتعلق باالتفاق 3تسري الفقرة ) 4(
التعاون بین الحكومة الخاص بقانون ال من 10 للمادة اتفاقیة طبق وتعدیل اال)إلى االتحاد األوروبي (باالنضمام

  .االتحادیة والبوندستاغ األلماني في شؤون االتحاد األوروبي
 أو ة األوروبیالمفوضیةواألوروبي للجان أن تدعو أعضاء من البرلمان األوروبي والمجلس یمكن ) 5(

 وثائق االتحادتجري مداوالت حول  أن ایمكنھكما . وبي حول شؤون االتحاد األورامفوضین عنھم إلى مداوالتھ
  .ختصاصات مع لجان البرلمان األوروبي التي لھا نفس االاألوروبي 

 إرسال وفود إلى لجنة من لجان ،عند التحضیر لقرارات خاصة بوثائق االتحاد األوروبي، للجانیمكن ) 6(
  . األوروبيو إلى ھیئات أخرى من ھیئات االتحادأختصاصات، البرلمان األوروبي لھا نفس اال

  
  ب 93المادة 

  لجنة شؤون االتحاد األوروبي
للنظر في شؤون   من القانون األساسي45 للمادة طبقاتضطلع اللجنة التي یجب أن یتولى البوندستاغ تعیینھا ) 1(

 بما یتفق 1 فقرة 93لمادة ي اما ورد فحسب  الخاصة باالتحاد وثائقاالتحاد األوروبي، بمسؤولیة معالجة ال
  .ونصوص الالئحة الداخلیة وقرارات البوندستاغ

للبوندستاغ، بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ تفویض یمكن ) 2(
 من 23 المادة الواردة فيبممارسة حقوق البوندستاغ تجاه الحكومة االتحادیة،  لجنة شؤون االتحاد األوروبي
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فیما وذلك  ،لالتحاد األوروبي ات األساسیةیتاغ المنصوص علیھا في االتفاقسندو وحقوق البالقانون األساسي،
قانون الالحقوق في ھذه وفقا لتفصیل و. ، أو اقتراحات تختص بھاخاصبشكل  معینةلالتحاد یتعلق بوثائق 

في  مشاركة البوندستاغ كونأن تعین یتلم فویض إال إذا فال یمكن إصدار التإزاء التكامل، مسؤولیة الخاص بال
مارس حقوق تللجنة شؤون االتحاد األوروبي أن مكن  ی1للجملة وفقا حتى بدون تفویض و.  قانونصورة

ال تسرى الجملة و.  لم تعترض إحدى اللجان المشاركةذا إ، تجاه الحكومة االتحادیة،1طبقا للجملة  ،البوندستاغ
الخاص قانون المن  1 فقرة 9اسة الخارجیة واألمنیة المشتركة والقرارات الخاصة بالمادة  في مجال السی3
 من القانون األساسي 3 جملة  45المادة  المنصوص علیھا في حقوق البوندستاغأما . إزاء التكاملمسؤولیة بال

 حول ات في أي وقتاذ قرارمس ھذا حق البوندستاغ في اتخوال ی. للقواعد التالیةممارستھا طبقا فیمكن للجنة 
  .من شؤون االتحاد األوروبيأي 

اللجان آراء  أن تحصل على 1 جملة 2 لفقرة طبقایجب على لجنة شؤون االتحاد األوروبي حال تفویضھا ) 3(
 أرادت اللجنة أن ذاإو.  الحكومة االتحادیةإلىاالتحاد بوثیقة من وثائق ھا الخاص تصریحتقدم قبل أن شاركة الم

في و. اللجانھذه الدعوة الجتماع مشترك مع علیھا  فیجب ،عن رأي أو أكثر مما طرحتھ اللجان المشاركةتحید 
  .2 جملة 72طبقا للمادة كتابي تصویت إجراء رؤساء اللجان المشاركة تماما یمكن لالحاالت العاجلة 

على  3الفقرة  تسريف، 3جملة  2 أرادت لجنة شؤون االتحاد األوروبي استخدام حقھا طبقا لنص الفقرة ذاإ) 4(
تتحقق من أن بمطالبة لجنة الشؤون األوروبیة ، مع ذكر األسباب، لجنة القائمة باألعماللویحق . اإلجراءات

جب مشاركة اللجان المشاركة في تو. 6؛ وعند الرفض تسري الفقرة 3 جملة 2 للفقرة احقھا طبقاستخدامھا فعال 
 3الفقرة ھنا تسري واالتحاد األوروبي ضرورة ذلك؛ شؤون ة باألعمال ولجنة  رأت اللجنة القائمذا إ،المداوالت

  .3جملة 
 الزمني أو خارج المقر الدائم جدولخارج ال عقد اجتماع للجنةشؤون االتحاد األوروبي رئیس لجنة لحق ی) 5(

 ،حاد األوروبي ذلكلھیئات االتالزمني الجدول تخطیط  اقتضى ذاإ، 60خالفًا للمادة  ،الجتماعات البوندستاغ
  . تصریحا بھ البوندستاغرئیسأصدر و
 تجاه الحكومة االتحادیة رتھَقرذي ھا الموقفوأسباب ترفع لجنة شؤون االتحاد األوروبي تقریًرا بمضمون ) 6(

جدول في كمطبوعة من مطبوعات البوندستاغ، وُیدرج  التقریر یتم توزیعووالخاص بوثیقة من وثائق االتحاد، 
حولھ إال بناء على  ُتجرى أي مناقشة المع ذلك و.  بعد توزیعھخالل ثالثة أسابیع من أسابیع الجلساتاألعمال 

  .طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ
 القرار التي أصدرتھا اللجنةبتوصیة التعدیالت على إدخال لجنة شؤون االتحاد األوروبي أن تطلب ل  یمكن)7(

 قدم؛ ویجب أن ُیمناقشتھاإلیھا للمشاركة في تمت إحالتھا المتعلقة بوثیقة من وثائق االتحاد والقائمة باألعمال 
مساء الیوم السابق لموعد المداولة حول من حتى الساعة السادسة  البوندستاغلى رئیس إطلب التعدیالت 
  . األوروبي بوثیقة االتحادةالخاصالتوصیة بالقرار 

حضور اجتماعات لجنة شؤون بعلى تصریح األعضاء األلمان في البرلمان األوروبي بعض حصل ی) 8(
كنواب حضورھا على التصریح بن في البرلمان األوروبي وأعضاء ألمان آخرحصل االتحاد األوروبي؛ كما ی

 جلسات  فيالمشاركةبلھم ُیصرح الذین رئیس البوندستاغ األلماني أعضاء البرلمان األوروبي یحدد و. لھم
أحزابھا األعضاء األلمان في البرلمان ینتمي إلى بناء على اقتراح من الكتل البرلمانیة في البوندستاغ التي اللجنة

انتھاء الدورة التشریعیة إلى انتخابات البرلمان األوروبي الالحقة، أو إلى ھذا التحدید ویسري . األوروبي
 اقتراح موضوعات معینة  الذین تم تحدیدھم البرلمان األوروبيویحق ألعضاء.  على األكثرللبوندستاغ األلماني

  .خالل مداوالت لجنة شؤون االتحاد األوروبي وطرح آرائھم وتقدیم معلومات للمداولة 
جعل ، و إلیھاتلیحتي ُألمعالجة وثائق االتحاد القواعد على لجنة شؤون االتحاد األوروبي أن تضع یجب )9(

  .تصریحاتھا تجاه الحكومة االتحادیةلإلى البوندستاغ أو المقدمة ات القرار منطلقا لتوصیھذه القواعد 
  

  ج93المادة 
  التكافلالمتعلق بمبدأ اللوم 

 من محضر تطبیق 6 للمادةالتكافل طبقا بمبدأ یتعلق لوم توجیھ القرار الخاص بیتولى البوندستاغ مبدئیا اتخاذ 
أن تتخذ  4 إلى 2ب فقرة 93طبقا للمادة  أیضاالتحاد األوروبي لجنة شؤون الیمكن  والتكافل والتناسب؛ مبدأي 
  .ذلكقراًرا ب

  
   دعوى التكافلد93المادة 

التكافل والتناسب  مبدأيتطبیق الخاص بمحضر ال من 8 المادة قرر البوندستاغ رفع دعوى بناء على ذاإ) 1(
 بما في ذلك النظر في القضیة یر فیھاالس بتصةلجنة شؤون االتحاد األوروبي ھي المختكون ، ف)دعوى التكافل(

 لم یكن ذا إ،وتعیین المفوض في القضیةالدعوى عریضة صیاغة یشمل ذلك و. أمام المحكمة األوروبیة العلیا
  .قراًرا بذلكفعال البوندستاغ قد اتخذ 
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انون  من الق2أ جملة 1 فقرة 23المادة ( طالب ربع أعضاء البوندستاغ على األقل برفع الدعوى ذاإ) 2(
جراء المداولة حولھ بالشكل المالئم مكن إیبحیث مناسب، في وقت یتم تقدیم الطلب بذلك ، فیجب أن )األساسي

.  على األقلویجب أن ُیذكر في الطلب أھم أسباب الدعوى. في البوندستاغ خالل الفترة المحددة لرفع الدعوى
ُیسمح لھم بالمشاركة وأن اق مع أصحاب الطلب،  بشرط أن یتم تعیین مفوض القضیة باالتف1الفقرة ھنا ري ستو

 69المادة ھنا ُتطبق و. لھممفوضا  ولھم أن یعینوا .القضیةالسیر في المناسبة في صیاغة عریضة الدعوى و
  .3 جملة 3فقرة 

ربع أعضاء البوندستاغ على یطرحھا  أن نبغيیجب أن تتضمن عریضة الدعوى اآلراء المخالفة التي ی) 3(
 2 أیضا الفقرة  ھناوتسري. إزاء التكاملمسؤولیة الخاص بالقانون  من ال2 جملة 1 فقرة 12للمادة  طبقااألقل 
  .5 و4، نصف الجملة الثاني، والجملتان 3جملة 

 لجنة تكون الزمني للبوندستاغ، فجدولالإطار انتھاء الفترة القانونیة لرفع الدعوى خارج موعد ذا حل إ) 4(
. بھذا الصدد قراراقبل ذلك  لم یكن البوندستاغ قد اتخذ ذا إ،خولة برفع الدعوىشؤون االتحاد األوروبي م

  .3 جملة 2ب فقرة 93المادة ھنا وتسري 
  

  94المادة 
  االقتراحات الخاصة باالستقرار

 من قانون دعم 1 فقرة 8 للمادة طبقارئیس البوندستاغ االقتراحات المقدمة من الحكومة االتحادیة، یحیل 
لجنة المیزانیة تجري ویجب أن . إلى لجنة المیزانیة مباشرة) اقتراحات االستقرار(والنمو االقتصادي االستقرار 

 على  إلى البوندستاغ البوندسراتتصریح وصول لاالقتراح خالل أسبوع الجلسات التالي مداوالتھا حول 
أربعة أسابیع من وصول االقتراح  نھایةجدول األعمال قبل في یجب أن ُیدرج تقریر لجنة المیزانیة كما . األكثر

یجب إدراج فلجنة المیزانیة توصیة بقرار حتى ذلك الموعد،  قدمتوإذا لم .  بیوم واحد على األكثرإلى البوندستاغ
 طلبات إدخالب جوز التقدم وال ی. جدول أعمال جلسة البوندستاغ التالیة دون تقریر من اللجنةفي االقتراح 

 من الئحة المیزانیة 42المادة (ستقرار إال إذا استھدفت خفض المصروفات تعدیالت على اقتراحات اال
  ).االتحادیة

  
  95المادة 

  االقتراحات الخاصة بالمیزانیة
 ومشروع خطة المیزانیة، واقتراحات ،مشروع قانون المیزانیةفي المیزانیة الخاصة بقتراحات مثل االتت) 1(

، واقتراحات خاصة بتعدیل قانون المیزانیة وخطة )تكمیلیةالحات قتراالا(التعدیل الخاصة بھذین المشروعین 
یجب إحالة جمیع و. بالمیزانیةتعلقة ، وغیرھا من االقتراحات الم)حقةُملاقتراحات المیزانیة ال(المیزانیة 

ختصة االقتراحات الخاصة بالمیزانیة إلى لجنة المیزانیة؛ وبناء على طلب اللجنة یمكن االستماع إلى اللجان الم
اللجان المشاركة آراء أن تعرض لجنة المیزانیة على ینبغي و. 2 فقرة 63المادة ھنا وتسري . خبراءبصفة 

یمكن لرئیس كما . ویحیل رئیس البوندستاغ االقتراحات التكمیلیة مبدئیا إلى اللجنة دون مداولة أولى. األخرى
،  أیضاة بناء على توصیة لجنة الشیوخ دون مداولة أولىلحقُمالبوندستاغ إحالة االقتراحات الخاصة بالمیزانیة ال

  .بشكل نھائيتناولھا في مداولة واحدة یتم ثم 
 من  ستة أسابیعبعدإال  مشروع قانون المیزانیة وخطة المیزانیة حولالمداولة الثانیة جري ت أن وزیجال ) 2(
 ثالثة بعدلحقة ُمول اقتراحات المیزانیة الالمداولة الختامیة حكما تجري  ،على األقلرسالھا إلى البوندستاغ إ

البوندسرات قبل انتھاء المدة المنصوص علیھا في المادة تصریح إال إذا وصل  ،على األقلرسالھا من إأسابیع 
  . من القانون األساسي3 فقرة 110

دة الخاصة بالتصویت الماأحكام جانب إلى ) 82 و81المادتان (المواد الخاصة بالمداولة الثانیة أحكام ُتطبق ) 3(
  .لحقةمعلى المداولة الختامیة حول اقتراحات المیزانیة ال) 86المادة (الختامي 

تصریح وصول ل أسبوع الجلسات التالي  خالللحقةملجنة المیزانیة اقتراحات المیزانیة التناول یجب أن ت) 4(
وإذا لم . ل الجلسة التالیة للبوندستاغجدول أعمافي ُیدرج تقریر اللجنة كما یجب أن .  على األكثرالبوندسرات

جدول أعمال الجلسة التالیة في ُیدرج االقتراح یجب أن ف ،تكن اللجنة قد أنجزت مداوالتھا خالل الفترة المحددة
  .اللجنةمن للبوندستاغ دون تقریر 

   من القانون األساسي3 فقرة 110المادة >
  

  96المادة 
  االقتراحات المالیة

 على المالیة العامةبشكل قوي  أن تؤثر من شأنھاتي جمیع االقتراحات ال فياحات المالیة االقترمثل تت) 1(
یة أو حجمھا المالي، ساسالوالیات، وذلك نظًرا ألھمیتھا األالعامة في مالیة ال على  أو)لدولة(لالتحاد الفیدرالي 



 43

ة االقتراحات، ُیصدر صفكك في وعند التش. 95 للمادة طبقااقتراحات خاصة بالمیزانیة كُتصنف ال لكنھا و
  .البوندستاغ قراره بعد االستماع إلى لجنة المیزانیة

 اتعو تحولت مشرذاإو. ُتحال االقتراحات المالیة بعد المداولة األولى إلى لجنة المیزانیة واللجنة المختصة) 2(
.  بذلكرئیس البوندستاغبالغ إاللجنة على ف في اللجنة، ھاتعدیلبقبول طلب جراء القوانین إلى اقتراحات مالیة 

یرفق بھذه اإلحالة تحدید یمكنھ أن  اللجنة إلى لجنة المیزانیة؛ وھاالتي أقِرتالصیغة ویحیل رئیس البوندستاغ 
  .فترة زمنیة بعینھا

ویعطي .  المالیةھالتبعاتمسببا  من أعضاء البوندستاغ شرًحا قدمة االقتراحات المالیة المنتضمتیجب أن ) 3(
 للحكومة االتحادیة فرصة لطرح رأیھا خالل أربعة أسابیع حول أثر تلك التبعات على لبوندستاغ ارئیس

جدول األعمال إال بعد في  إدراج تقریر لجنة المیزانیة  یجوزوال.  والوالیاتلالتحاد الفیدرالي المیزانیة العامة 
  .الحكومة االتحادیة أو بعد أربعة أسابیعردود وصول 

أن تتولى لجنة المیزانیة فعلى ، لالتحاد الفیدراليعلى المالیة العامة تداعیات قتراح المالیة ال إذا كان) 4(
وإذا أسفرت المراجعة عن وجود . ةیلمیزانیة الجاریة والمیزانیات المستقبلل االقتراحمالءمة مراجعة مدى 

النقص لتغطیة ُمقترحا لى البوندستاغ مع تقریرھا إأن ترفع اللجنة فعلى ،  الجاریةتبعات لالقتراح على المیزانیة
ُتعلن فالمصروفات؛ وإذا كان القتراح المالیة تأثیر على المیزانیات المستقبلیة، أو الزیادة في  إلیراداتافي 

برأیھا في اقتراح قد أدلت الحكومة االتحادیة كانت  ذاإو. اللجنة في تقریرھا إمكانیات التغطیة في المستقبل
وإذا لم تتمكن لجنة المیزانیة من تقدیم . الرأيمن ھذا  موقفھا في تقریرھاأن تطرح  ة المیزانیة لجنعلىفالمالیة، 
إمكانیة التغطیة  جري مداوالت حولقتراح المالي على البوندستاغ الذي ُیالبالتغطیة، فإنھا تعرض اُمقترح 

وُیعد االقتراح الغًیا إذا .  بذلكلبالتي یطرحھا أحد ُمقدمي الطعرض األسباب بعد بشأنھا صدر قراًرا خاًصا وی
  .نفى البوندستاغ إمكانیة التغطیة

یجب أن تعلن لجنة المیزانیة في تقریرھا ف ،لوالیاتفي اتأثیر على المالیة العامة المالي إذا كان لالقتراح ) 5(
  .عن نوع ھذا التأثیر وحجمھ

حكومة االتحادیة أو مفوضیھا حول التبعات تقریر لجنة المیزانیة وجود تحفظات لدى أعضاء الظھر أإذا ) 6(
أن یعطي رئیس البوندستاغ ، فعلى  أو اقتراح التغطیةاللجنة القائمة باألعمالالمالیة لالقتراح أو حول قرارات 

في وفي ھذه الحالة ال یمكن إدراج التقریر . قباللحكومة االتحادیة فرصة إبداء الرأي إن لم تكن قد طرحتھ ا
وإذا طرحت الحكومة االتحادیة . الحكومة االتحادیة أو بعد أربعة أسابیعتصریح ال بعد وصول جدول األعمال إ

  .أمام البوندستاغیھ علأن ترد لجنة المیزانیة ینبغي على ، فرأیھا
یكون ف خالل المداولة الثانیة،  كبیرأو حجم ماليأساسیة  أھمیةبتأثیرات مالیة تعدیالت ذات م إقرار تإذا ) 7(

  . في األسبوع الثاني بعد صدور القرار–مسبًقا في لجنة المیزانیة داول  بعد الت–المداولة الثالثة إجراء 
 بالتغطیة دون االلتزام بالفترة الزمنیة  ُمقترحامكن التداول حول تقاریر لجنة المیزانیة التي تتضمنی) 8(

لتقاریر التي ال تتضمن بالنسبة لو). 2 جملة 1 فقرة 81المادة ( القوانین اتعوالمحددة للمداولة الثانیة حول مشر
تعامل مع ال یمكن تقلیص أو إلغاء الفترة المحددة للمداولة الثانیة، إال إذا قرر البوندستاغ ال ،اقتراًحا بالتغطیة
  .2 فقرة 80لمادة التقاریر طبقا ل

  
  أ96المادة 

   لقانون مشاركة البرلمانطبقااإلجراءات 
 حول أحد الطلبات مداولةخارج إطار الجدول الزمني لللجلسة أن یدعو بمن اللجان لجنة أي رئیس یلتزم ) 1(

، إذا مشاركة البرلمانالخاص بقانون ال من 1 فقرة 4 مع ربطھا بالمادة 1 فقرة 7 أو المادة 1 فقرة 4وفًقا للمادة 
 رئیس البوندستاغأصدر و، قل على األأو ثلث أعضاء اللجنةفي اللجنة الممثلة  إحدى الكتل البرلمانیة ت ذلكطلب

  .تصریحا بھ
 4 مع ربطھا بالمادة 1 فقرة 7 أو 1 فقرة 4 للمادة طبقاألمر، االبوندستاغ مطالیة بتناول الصل تیجب أن ) 2(

یتولى و.  الطلب إلى رئیس البوندستاغ خالل سبعة أیام بعد توزیع مطبوعة، من قانون مشاركة البرلمان1فقرة 
  . مباشرةابعد وصولھمطالبة ار الكتل البرلمانیة والحكومة االتحادیة بالخطرئیس البوندستاغ إ

 من قانون مشاركة 1 فقرة 6 للمادة طبقاتقریر كتابي عبر الحكومة االتحادیة البوندستاغ أبلغت إذا ) 3(
رى األخكتابیة ارات الخطعلى اإلذلك أیضا ویسري . ةتوزیع ھذا التقریر كمطبوعجب أن یجري یف ،البرلمان

 طبقا ا من قانون مشاركة البرلمان یتم مبدئی1 فقرة 5وفي الحاالت التي تتفق والمادة . المرفوعة إلى البوندستاغ
وإذا وافق .  وأمناء لجنة الشؤون الخارجیة ولجنة الدفاع خارج إطار جلسة اللجنةئیسيرإبالغ  2للفقرة 

أي تسري القواعد العامة فیما یتعلق بف ،كة البرلمان من قانون مشار3 فقرة 5 للمادة طبقاالبوندستاغ على طلب 
  .ارات أخرىخطإ
  . الخاصة بالبوندستاغ األلمانيالشؤون السریةحمایة الئحة   ھناُتطبق) 4(
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  97المادة 

  طلب سحب الثقة من المستشار االتحادي
 67ذلك، وفًقا للمادة  سحب الثقة من المستشار االتحادي بناء على طلب خاص ب أن یعلنلبوندستاغمكن لی) 1(

ویجب أن یوقع على الطلب ُربع أعضاء البوندستاغ أو كتلة برلمانیة تضم ُربع .  من القانون األساسي1فقرة 
 فابحیث یتم تقدیم مرشح ُیذكر باالسم إلى البوندستاغ النتخابھ خلالطلب أعضاء البوندستاغ على األقل، وُیصاغ 

  .جدول األعمالفي  تستوفي ھذه الشروط إدراج الطلبات التي الوال یجوز . لھ
، حتى )49المادة  (واحد بیطاقات التصویت السریةفي اقتراع  المستشار االتحادي خلفمن ییجري انتخاب ) 2(
  . إال من حاز على أغلبیة أصوات أعضاء البوندستاغعد فائزاوال ُی. أكثر من مرشحإن كان االقتراع على و
  .االقتراعفیما یتعلق بموعد ن القانون األساسي  م2 فقرة 67تسري المادة ) 3(
   من القانون األساسي67المادة >
  

  98المادة 
  المستشار االتحاديجانب طلب منح الثقة من طرح 

وتسري المادة . الثقةمنحھ  أن یطلب ، من القانون األساسي68 بناء على المادة ،لمستشار االتحاديلیمكن ) 1(
  .التصویت على الطلبفیما یتعلق بموعد سي  من القانون األسا2 فقرة 68

 یوًما وبناء على طلب 21لبوندستاغ خالل مكن لیفإذا لم یحظ الطلب بأغلبیة أصوات أعضاء البوندستاغ، ) 2(
  .2 فقرة 97ُربع األعضاء أن ینتخب مستشاًرا آخر وفًقا للمادة 

   من القانون األساسي68المادة >
   القانون األساسي  من121المادة : أغلبیة األعضاء>
  

  99المادة 
   من القانون األساسي81 للمادة طبقا   القوانین العاجلة الُمقدمة من الحكومة االتحادیةاتعومشر

 اتعومشر ،بناء على مطالبة الحكومة االتحادیة ،جدول أعمال الجلسة التالیةفي یجب أن یدرج البوندستاغ ) 1(
 من القانون األساسي وتعتبرھا عاجلة، أو تعرضھا 81ة في إطار المادة القوانین التي تقدمھا الحكومة االتحادی

  . فقطویمكن سحبھا من جدول األعمال مرة واحدة. بعد إعالن حالة الطوارئ التشریعیةمجددا على البوندستاغ 
 الثانیة المداولةللتصویت مرتین خالل  جزء منھأي أو  ھ إذا تم طرح،مرفوًضابعد ذلك ُیعد مشروع القانون ) 2(

  .أو الثالثة ولم یأت التصویت بنتیجة لعدم اكتمال النصاب القانوني
   من القانون األساسي81المادة >
  

  100المادة 
  ةریاالستجوابات الكب

إلى رئیس )  حرف و1 فقرة 75المادة ( الموجھة إلى الحكومة االتحادیة ةری االستجوابات الكبقدمیجب أن ُت
.  بأسباب االستجواببھا مذكرة مختصرةرفق یمكن أن ُتصیغتھا موجزة ومحددة، والبوندستاغ؛ ویجب أن تكون 

  .2 فقرة 77یتم تطبیق المادة ف ،أخرىأسباب وإذا أشارت المذكرة إلى 
  

  101المادة 
  والمداولة حولھا ةریاإلجابة على االستجوابات الكب

ر ویطلب منھا التصریح بما إذا كانت یالحكومة االتحادیة باالستجواب الكببالغ یتولى رئیس البوندستاغ إ
ویجب أن تتم المداولة .  جدول األعمالفير یوبعد وصول اإلجابة ُیدرج االستجواب الكب. ستجیب علیھ ومتى

  .إذا طلبتھا كتلة برلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ ،حولھ
  

  102المادة 
  ةری الكباترفض اإلجابة على االستجواب

یحق ف ،التالیةالثالثة أو خالل األسابیع عموما ر یت الحكومة االتحادیة الرد على االستجواب الكبإذا رفض
 كتلة اإذا طالبت بھالمداولة ویجب إجراء . جدول األعمال للمداولةفي  ھذا االستجواب الكبیر للبوندستاغ إدراج

أحد مقدمي االستجواب على الكلمة قبل یحصل یمكن أن و. برلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ
  .لالستجواب أسباًبا إضافیةشفھیا لیطرح ناقشة الم
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  103المادة 
  المداولة حول االستجواب األكبروقت تحدید 

یمكن أن یقصر البوندستاغ المداوالت ، فالعملنظام سیر بة من الكثرة بحیث تضر ریكبالستجوابات كانت االإذا 
وفي ھذه الحالة أیًضا یمكن أن یقرر . على یوم بعینھ في أسابیع الجلساتؤقًتا محول تلك االستجوابات 

  .اتجلسال  آخر من أیام بعینھا في یومةریالبوندستاغ المداولة حول استجوابات كب
  

  104المادة 
  ةریاالستجوابات الصغ

ة بطلب معلومات حول التقدم إلى الحكومة االتحادی) 3 فقرة 75المادة  (ةریاالستجوابات الصغبیمكن ) 1(
ات ریدأن تتضمن مقوالت أو تقال یجوز وُترفع األسئلة إلى رئیس البوندستاغ؛ و. خاصبشكل مجاالت محددة 
  .جواباتست بأسباب االكما یمكن إضافة مذكرة موجزة. غیر موضوعیة

شر یوما؛ ویمكنھ على األسئلة خالل أربعة ع كتابیا یطلب رئیس البوندستاغ من الحكومة االتحادیة الرد) 2(
  .تمدید الفترة باالتفاق مع صاحب السؤال

  
  105المادة 

  في البوندستاغ منفردین أسئلة من أعضاء
یحق لكل عضو في البوندستاغ أن یوجھ أسئلة موجزة إلى الحكومة االتحادیة تخص مسائل محددة، لإلجابة 

  .)4المرفق ( خاصة بذلك الُمبینة بالتعلیمات والتفاصیل. ًیا أو شفھكتابیاعلیھا إما 
  

  106المادة 
  الحكومة االتحادیة تجوابساونیة اآلقضایا المناقشة 

ذي أھمیة بشكل خاص وحول موضوع محدد مناقشة ال فترةعلى  )5المرفق (علیمات الواردة في تسري الت) 1(
ھذه الالئحة الداخلیة  نص، إذا لم ت) آنیةحول قضایامناقشة ال(مدة كل منھا خمس دقائق بمداخالت ،  وعامةآنیة

  .غیر ذلكعلى 
أثناء االستجواب یمكن ألعضاء البوندستاغ ، والحكومة االتحادیة خالل أسابیع الجلساتاستجواب جري ی) 2(

تكون األولویة لألسئلة المتعلقة إلى الحكومة االتحادیة في إطار مسؤولیاتھا، ونیة آتوجیھ أسئلة ذات أھمیة 
  .)7المرفق (الخاصة بذلك  بالتعلیمات ُمبینة والتفاصیل. االتحاديوزراء مجلس البالجلسة السابقة ل

  
  107المادة 

  قضایا الحصانة
 والحصانة والالئحة اتالطلبات الخاصة بقضایا الحصانة إلى لجنة مراجعة االنتخابیحیل رئیس البوندستاغ ) 1(

  .الداخلیة مباشرة
، )6المرفق  (البوندستاغعضو طلبات رفع الحصانة عن مع التعامل خاصة بقواعد تتولى ھذه اللجنة وضع ) 2(

إلى البوندستاغ لى التوصیات بالقرار التي تقدمھا تعتمد علیھ في التوصل إاألساس الذي قواعد وتجعل من ھذه ال
  .في كل حالة على حدة

ل الیوم الثالث من أال تبدأ قب بفترة زمنیة محددة، ولكن ینبغيالقراربتوصیات اللمداولة حول اترتبط ال ) 3(
  .إذا لم تكن قد ُوزعت بعدوتجري قراءة التوصیة بالقرار، ).  الحرف ح1 فقرة 75المادة  (ھاتوزیع

توصیة الرئیس البوندستاغ أن یقدم مكن لقبل تشكیل لجنة مراجعة االنتخاب والحصانة والالئحة الداخلیة، ی) 4(
  .ةبقرار یتعلق بقضایا الحصانة إلى البوندستاغ مباشر

   من القانون األساسي46المادة >
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  االلتماساتالنظر في : الباب التاسع
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  108المادة 
  ات لجنة االلتماساتاختصاص

أن ج من القانون األساسي، 45المادة بمقتضى على لجنة االلتماسات، التي یتولى البوندستاغ تعیینھا یجب ) 1(
وال .  من القانون األساسي17 للمادة طبقاندستاغ والشكاوى المرفوعة إلى البوااللتماسات عرائض تنظر في 

  .تھاختصاصاالقوات المسلحة والبوندستاغ لشؤون یمس ذلك مھام مفوض 
لجنة االلتماسات في البوندستاغ األلماني على ما یغایر ذلك، الخاص باختصاصات قانون الإذا لم ینص ) 2(
  . لألحكام التالیةطبقاااللتماسات یجري النظر في ف

  ج من القانون األساسي45ادة الم>
  

  109المادة 
  إحالة االلتماسات

رأیھا بشأن وتطلب اللجنة من اللجان المختصة . یحیل رئیس البوندستاغ االلتماسات إلى لجنة االلتماسات) 1(
  .ھذه اللجان المختصةأي موضوع تجري المداولة حولھ في إذا كانت تتعلق بھذه االلتماسات، 

على أن یكون ء البوندستاغ الذین یقدمون التماسات في جلسات اللجنة بناء على طلبھم إشراك أعضایجب ) 2(
  .)دون التمتع بحق التصویت(اشتراكھم بشكل استشاري 

  
  110المادة 

  حقوق لجنة االلتماسات
قواعد والشكاوى، وتجعل من ھذه الااللتماسات عرائض النظر في خاصة بقواعد تضع لجنة االلتماسات ) 1(

  .الة على حدةكل حا التخاذ القرار في أساًس
 الخاصة بعرض الملفات أو لتماسات كانت االذا إ، مباشرةار عضو الحكومة االتحادیة المعنيخطیجب إ) 2(

 موجھة إلى المصالح االتحادیة )لدولةا(لالتحاد الفیدرالي تقدیم المعلومات أو الدخول إلى المنشآت العامة التابعة 
  .لسلطة االتحاد أو مرافق ومؤسسات الحق العاممباشرة ة أو الھیئات الخاضع

االستماع إلى مقدم االلتماس أو بإجراء مناسب الوقت ال عضو الحكومة االتحادیة المعني في بالغإ جبی) 3(
  .الشھود أو الخبراء

  
  111المادة 

  لجنة االلتماسات فيبعینھم ات إلى أعضاء ختصاصاالنقل 
مجموعة من إلى عضو أو بشأن إحالتھا بعض اختصاصاتھا  ، على حدةكل حالةتقرر لجنة االلتماسات، في 

على مضمون ر  القرایجب أن ینصو. ج من القانون األساسي45 للقانون الصادر بناء على المادة طبقاھا ئأعضا
  .مداھاو حالةاإل

  112المادة 
   وتوصیتھا بالقرارتقریر لجنة االلتماسات

مع توصیة  شكل عرض إجماليفي االلتماسات التي عالجتھا إلى البوندستاغ ُیرفع تقریر اللجنة حول ) 1(
  . عملھاعنا ًیا سنویًًكتابتقدم اللجنة إلى البوندستاغ تقریًرا  وإضافة إلى ذلك. وُیقَدم التقریر شھریا. بالقرار

زیعھا، ویمكن جدول األعمال خالل ثالثة أسابیع جلسات من توفي ُتطبع التقاریر وتوَزع ثم ُتدرج ) 2(
وال تناَقش إال بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من . من مقرر اللجنةشفھیا استكمالھا 

  .أعضاء البوندستاغ الحضور
حیة توضیمذكرة خطار بكیفیة معالجة التماساتھم على أن یُرفق بھذا اإلمقدمي االلتماسات  خطاریجري إ) 3(

  .تتضمن األسباب
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  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض : باب العاشرال



 49

  113المادة 
  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون انتخاب مفوض 

 ).49المادة  (ةالسریبطاقات التصویت القوات المسلحة بدستاغ لشؤون البون ب مفوضانتخ اجريی
   ب من القانون األساسي45المادة >
  

  114المادة 
  القوات المسلحة لشؤون البوندستاغتقاریر مفوض 

القوات المسلحة إلى لجنة الدفاع إال إذا  البوندستاغ لشؤونیتولى رئیس البوندستاغ إحالة تقاریر مفوض ) 1(
  .جدول األعمالفي  التقریر إدراجالبوندستاغ طلبت إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء 

  .ا إلى البوندستاغتقریًرأن تقدم لجنة الدفاع على یجب ) 2(
  

  115المادة 
  القوات المسلحة لشؤون البوندستاغالمداولة حول تقاریر مفوض 

 ،حول تقاریرهمناقشة القوات المسلحة الكلمة خالل الالبوندستاغ لشؤون یعطي رئیس البوندستاغ مفوض ) 1(
  .بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من األعضاء الحضور

ستدعاء الیمكن إلحدى الكتل البرلمانیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ الحضور التقدم بطلب ) 2(
  .1تطبیق الفقرة ھنا ؛ ویتم  إلى جلسات البوندستاغالقوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض 
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  توثیق وتنفیذ قرارات البوندستاغ: الباب الحادي عشر
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  116المادة 
  العامةلجمعیة امحاضر جلسات 

  ).محضر الجلسة العامة(، ویطلق على ھذا التقریر االختزال عن كل جلسة عامةطریقة تقریر ب كتابُةیتم ) 1(
  .العامة على أعضاء البوندستاغالجمعیة تُوزع محاضر جلسات ) 2(
ي أرشیف  ف مثال،التسجیالت الصوتیةكحفظ جمیع التسجیالت األخرى لمداوالت البوندستاغ ُتأن یجب ) 3(

  .البرلمان
  

  117المادة 
  المسجلة كتابیا لكلمتھلنسخة المتحدث لمراجعة 

ویجب أن ُیعیدھا خالل . من أجل مراجعتھاللكلمة التي ألقاھا مسجلة كتابیا یحصل كل متحدث على نسخة 
في خة المراجعة نسالمتحدث  عد إذا لم ُی،إلى المطبعةالمسجلة كتابیا كلمة ُترسل الو. ساعتین إلى قسم االختزال

 إلى طرف ثالث لالطالع علیھا قبل أن یراجعھا  المسجلة كتابیاتسلیم نسخ من الكلماتوز ال یجو. الفترة المحددة
  .رئیس البوندستاغُیستثنى من ذلك و. المتحدث نفسھالمتحدث إال بإذن من 

  
  118المادة 

  المسجلة كتابیا للكلمةتصحیح النسخة 
في تغییر إلى أي المسجلة كتابیا حیحات التي یجریھا المتحدث في نسخة كلمتھ أن تؤدي التصال یجوز ) 1(

وإذا ثارت شكوك حول سالمة التصحیح ولم یتفق بشأنھا المتحدث . مفاھبم الكلمة، أو مفھموم أي جزء منھا
  .رئیس البوندستاغإلى في ذلك ورئیس قسم االختزال، یوكل القرار 

  .ع أدلة اإلثباتللرئیس أن یستعین بجمیمكن ی) 2(
  

  119المادة 
  تدوین المقاطعات

تصبح المقاطعة المدونة في النسخة المكتوبة جزًءا من محضر الجلسة العامة إال إذا ُمحیت بموافقة رئیس ) 1(
  .البوندستاغ واألطراف المعنیة

  .ھمقاطعة غابت عنكل في الجلسة التالیة أیضا على یوجھ اللوم للرئیس أن یمكن ) 2(
  

  120ة الماد
  توثیق القرارات

، ویجب أن یوقع علیھ )محضر رسمي(لكل جلسة محضر قرارات حرر ُیمحضر الجلسة العامة إضافة إلى 
ض علیھ اعتریتم اال لم ذاإ ،مقبوالیوَزع المحضر الرسمي على أعضاء البوندستاغ، وُیَعد و. رئیس البوندستاغ

  .حتى یوم الجلسة التالیة لتوزیعھ
  

  121المادة 
  تراض على المحضر الرسمياالع
أن یأخذ رئیس البوندستاغ فل، حولھات األمناء بتصریحعتبر منتھیا یاعتراض على المحضر الرسمي ولم ُقدم إذا 

، فیجب أن االعتراض لھ أسباب وجیھةالبوندستاغ وإذا رأى . آراء أعضاء البوندستاغ بشأن ھذا االعتراض
  .إلى المحضر الرسمي التالي راضیغة الجدیدة للموضوع محط االعتص الإضافة 

  
  122المادة 

  القوانین المعتَمدةإرسال 
 من 2 جملة 1 فقرة 77المادة (إلى البوندسرات مباشرة إقراره یرسل رئیس البوندستاغ القانون الذي تم ) 1(

  ).القانون األساسي
من المستشار االتحادي إلى كل ذي تم إقراره یرسل رئیس البوندستاغ نسخة طبق األصل من القانون ال) 2(

 من القانون 2 حملة 1 فقرة 77 للمادة طبقابموعد إرسال القانون إلى البوندسرات بلغھما والوزیر المسؤول، وی
  .األساسي

 التي صیغةمطبعیة أو غیرھا من األخطاء الواضحة في الأخطاء ، 1 للفقرة طبقاقبل اإلرسال اكُتشفت، إذا ) 3(
 أن یأمر اللجنة القائمة باألعمالرئیس البوندستاغ باالتفاق مع ، فلیت الختاميأقرھا البوندستاغ في التصو

بعد االتفاق مع اللجنة القائمة رئیس البوندستاغ ، فعلى 1وإذا كان القانون قد تم إرسالھ طبقا للفقرة . بتصحیحھا
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 تصحیحھا في على أساس  المطبعیة واألخطاء الواضحةخطاءاألبرئیس البوندسرات أن یخطر باألعمال 
  .ار المستشار االتحادي والوزیر المسؤول بذلكخطویجب إ.  الالحقةاءات التشریعیةاإلجرغضون 

   من القانون األساسي1 فقرة 77المادة >
  

  أ122المادة 
  المستندات اإللكترونیة

عملیات ل تند ھذا المس صلحذا إ،، فیكفي أن ُتَقدم كمستند إلكترونيمكتوبةتقدیم االقتراحات تعین إذا ) 1(
  .الالحقةالمراجعة 

اإلجرائیة التي القواعد مبینة بالتفاصیل و.  لقانون التوقیعاتطبقایجب أن یزَود المستند بتوقیع إلكتروني ) 2(
  .تسنھا لجنة الشیوخ

  
  123المادة 

  حساب الفترات المحددة
طبوعة قد وِزعت عندما توضع في یوم توزیع المطبوعة؛ وُتعد المیدخل فیھا ال ساب الفترة المحددة عند ح) 1(

  .أعضاء البوندستاغالرفوف الخاصة ب
، فیجب  على المطبوعة بعد توزیعھا العام،إذا حصل بعض أعضاء البوندستاغ، ألسباب فنیة أو مصادفة) 2(

  علیھ أیضا االلتزام بالفترة المحددة
  

  124المادة 
  استیفاء الفترة المحددة

إجراء ال ُیحسب یوم أي البوندستاغ أو تنفیذ إلى تصریح أي جب خاللھا تقدیم عند حساب الفترة المحددة التي ی
األحد أو أحد أو تنفیذ اإلجراء أحد أیام السبت أو التصریح یوم تقدیم افق إذا وو. أو تنفیذ اإلجراءالتصریح تقدیم 
یجري تقدیم و. ھل التالي ملعیتم تمدید الفترة المحددة إلى یوم الف ،العطالت الرسمیة في مقر البوندستاغأیام 

  . على األكثرالساعة السادسة مساءإلى حوالي لكن والمعتادة عمل اإلجراء خالل ساعات التنفیذ أو التصریح 
  

  125المادة 
  ال تعتبر منتھیةالمسائل التي 

ماسات أو ال یسري ھذا على االلتو.  للبوندستاغالدورة التشریعیةنھایة بحلول ُتعد جمیع االقتراحات منتھیة 
  .االقتراحات التي ال تحتاج إلى اتخاذ قرار
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   وتفسیرھا ھذه الالئحة الداخلیةنع عدولال: الباب الثاني عشر
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  126المادة 
   ھذه الالئحة الداخلیةن ععدولال

 ،ھذه الالئحة الداخلیة في حاالت منفردة بقرار من ثلثي أعضاء البوندستاغ الحضورتعلیمات  نع عدولیمكن ال
  .القانون األساسيمع مواد تعارض ذلك یم  لذاإ

  
  127المادة 

  تفسیر ھذه الالئحة الداخلیة
، فیكون الفصل في ذلك إذا برزت شكوك خالل الجلسة العامة للبوندستاغ حول تفسیر ھذه الالئحة الداخلیة) 1(

ات لجنة مراجعة واجب ذلك ُیعد تفسیر ھذه الالئحة الداخلیة منفیما عدا و. لرئیس البوندستاغ في حاالت خاصة
ویمكن لرئیس البوندستاغ أو إحدى اللجان أو إحدى الكتل البرلمانیة أو .  والحصانة والالئحة الداخلیةاتاالنتخاب

 والحصانة والالئحة الداخلیة أو خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ اتربع أعضاء لجنة مراجعة االنتخاب
  .ھبشأنلبت تاغ لالمطالبة بعرض التفسیر على البوندس

 والحصانة والالئحة اتلجنة مراجعة االنتخابلف،  2 جملة 1 للفقرة طبقا لم ُیطرح مثل ھذا الطلب ذاإ) 2(
  .التي تعلن بھا تفسیرھاكیفیة  البشأنتقررأن الداخلیة 

  
  128المادة 

  والالئحة الداخلیة  والحصانةاتحقوق لجنة مراجعة االنتخاب
حول المسائل المتعلقة بمجال تجري مداوالت  والحصانة والالئحة الداخلیة أن اتابلجنة مراجعة االنتخیمكن ل

  ). الحرف ح1 فقرة 75المادة (لى البوندستاغ إ توصیات قدمعملھا وت
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  المرفقات
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  1المرفق رقم 
  األلمانيقواعد السلوك الخاصة بأعضاء البوندستاغ

  
  1المادة 

  بالغواجب اإل
  :عضویتھ في المجلسل ةبقاسالمور األبما یلي من  البوندستاغ رئیسیبلغ تاغ أن عضو البوندسیتعین على ) 1(
 ؛امارسھمھنة آخر . 1
العمل كعضو في مجلس رئاسي، أو مجلس رقابي، أو مجلس إدارة أو مجلس استشاري أو أیة ھیئة أخرى .2

 شركة أو مؤسسة ذات صبغة قانونیة أخرى؛في أي 
 مجلس رقابي أو مجلس إداري أو مجلس استشاري أو أیة ھیئة أخرى العمل كعضو في مجلس رئاسي أو. 3

  .للحق العامتابعة مؤسسة أو مصلحة في أي 
ساریة والعقود الالتي یمارسھا أو سیمارسھا، باألعمال كتابیا  الرئیس بالغعضو البوندستاغ أیضا بإیلتزم ) 2(

  :عضویتھ في البوندستاغ فترة خالل أو التي سیحصل علیھا 
.  كأعمال حرة أو في إطار عالقة وظیفیةھامارسوی، مقابل أجر ماليعملھ النیابي جانب  إلى قوم بھاأعمال ی. 1

قبل العضویة وكذلك العمل االستشاري ذي مارسھ مواصلة العمل الویعتبر من بینھا على سبیل المثال؛ 
كخبیر والعمل بالغ عن العمل اإلبتزام لویسقط اال. خبیر والعمل الصحفي والمحاضراتكعمل الوالتمثیلي و

منھا ألف یورو في الشھر أو عشرة آالف یورو في من كل  ھدخل  لم یتعدذا إ،الصحفي وإلقاء المحاضرات
 السنة؛

العمل كعضو في مجلس رئاسي، أو مجلس رقابي، أو مجلس إدارة أو مجلس استشاري أو أیة ھیئة أخرى . 2
 خرى؛شركة أو مؤسسة ذات صبغة قانونیة أفي أي 

في العمل كعضو في مجلس رئاسي أو مجلس رقابي أو مجلس إداري أو مجلس استشاري أو ھیئة أخرى . 3
  . مؤسسة أو مصلحة تابعة للحق العاميأ

جمعیة أو اتحاد أو ما أي  أو االستشاریة في داریةالعمل كعضو في مجلس رئاسي أو غیره من الھیئات اإل. 4
  مؤسسة ذات أھمیة فوق المحلیة؛أيفي ا من منظمات، وكذلك میشبھھ

یحصل على سجري إبرامھا تنص على أن عضو البوندستاغ سُیكلف بأعمال معینة أو یاتفاقیات ساریة أو . 5
 یة خالل أو بعد انتھاء عضویتھ في البوندستاغ؛لمامنافع 

جوھریا على  كان ھذا یشكل نفوذا اقتصادیا ذا أشخاص، إفي شركات  أویةفي شركات رأسمالمساھمات . 6
  .4طبقا للفقرة ھا یسنالتنفیذیة التي القواعد  في بالغحدود واجب اإلالبوندستاغ ویحدد رئیس . الشركة

، 5 إلى 1 رقم 2طبقا للفقرة بھا بالغ جب اإلألعمال أو العقود التي ی كل من ایتحتم بیان الدخل الناتج عن) 3(
 المبالغ اإلجمالیة فيیتمثل حساب ذلك وأساس .  السنةإذا تعدى ألف یورو في الشھر أو عشرة آالف یورو في

  .بما یشمل التعویضات والتسویات والعینیات
وحجمھ، بعد أن یعطي مجلس الرئاسة بالغ التنفیذیة الخاصة بمضمون واجب اإلالقواعد الرئیس یسن ) 4(

  .ورؤساء الكتل البرلمانیة فرصة اإلدالء بالرأي
حق شأنھا ال أن یمارس بعضولالغیر ویمكن للق بتتع وقائع العضو بإبالغغ بالال یشمل االلتزام باإل) 5 (

لرئیس في ھذه الحالة أن ینص في ویمكن ل. االلتزام بالسریةواجب أو  رفض اإلدالء بالشھادةالقانوني في 
. 1ي الجملة الحقوق المذكورة فبالغ ال ینبغي أن یؤدي إلى انتھاك اإلواجب التنفیذیة على أن االلتزام بالقواعد 

یقدم بالجھة التي یعمل لدیھا أو المتعاقد معھا أنھ بدال من اإلبالغ تحدیدا أن ینص على مكنھ یلھذا الغرض و
  .فقط العمل أو التعاقد التالعضو معلومات عن مجا

الحصول على بعد إلى الرئیس طبقا لقواعد السلوك في فترة أقصاھا ثالثة أشھر یجب تقدیم البالغات ) 6(
  .بعد حدوث تغیرات أو إضافات خالل الدورة التشریعیةوكذلك یة البوندستاغ األلماني، عضو

  
  2المادة 

  المحامون
یمثلون جمھوریة ألمانیا االتحادیة أمام المحاكم أو خارجھا مقابل مكافأة  الذین على أعضاء البوندستاغیجب ) 1(
  . لھاألدنى الذي یحدده الرئیس تعدت المكافأة الحد اذا إ، الرئیس بقبولھم التمثیلبالغإ
 وضد ،أمام المحاكم أو خارجھاشؤون أي جھة أجنبیة یمثلون  الذینعلى أعضاء البوندستاغ یجب ) 2(

 تعدت المكافأة الحد األدنى الذي ذا إ، الرئیس بقبولھم التمثیلبالغجمھوریة ألمانیا االتحادیة مقابل مكافأة، إ
  . لھایحدده الرئیس

ھیئات أو ضد لصالح الذي یتم خصیصا على التمثیل أمام المحاكم أو خارجھا أیضا  2 و1ن تسري الفقرتا) 3
  .الحق العامتابعة أو ھیئات أو مؤسسات ) لدولةا(التحاد الفیدرالي لمباشرة تابعة 
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  3المادة 
  النشر

 في الرسمي ول دلی في ال6 - 1 رقم 2 وفقرة 1 رقم 1 فقرة 1 لمادةل البالغات المقدمة طبقا ُتنشر بیانات
 3، فقرة 1المنصوص علیھا في المادة البالغات بیانات أما و.  على شبكة اإلنترنتلبوندستاغ األلمانياصفحات 

لدخل منھا ل األولى ؛واحدة من ثالث فئات للدخلصنف كل حالة على حدة في ُتفُتنشر بحیث حول الدخل 
والفئة . ین ألف یورو وثالثة آالف وخمسمائة یوروبمبلغ یتراوح حصل لمرة واحدة أو بانتظام بالشھري الُم

ویتم . الذي یتعدى سبعة آالف یوروالشھري لدخل لإلى سبعة آالف یورو، والفئة الثالثة الشھري لدخل لالثانیة 
إذا كانت الدخول المعلن عنھا والمحصلة من عمل ما خالل السنة غیر و. تحدید الدخول الشھریة المنتظمة

  .دید المجموع اإلجمالي للسنة المالیة، ونشر فئة الدخل مع ذكر السنة المعنیةمنتظمة، فیتم تح
  

  4المادة 
  التبرعات

على عضو البوندستاغ أن یفتح حسابا مستقال خاصا بجمیع التبرعات المالیة والعینیة ذات القیمة یجب ) 1(
  .، التي یحصل علیھا من أجل نشاطھ السیاسيمالیةال
تتعدى قیمتھ خمسة آالف یورو في السنة المالیة مع ذكر اسم المتبرع الذي التبرع ب الرئیس بالغیجب إ) 2(

  .وعنوانھ والمبلغ اإلجمالي المتبرع بھ
التي تتعدى قیمتھا عشرة آالف یورو في السنة وعلى الرئیس أن ینشر جمیع التبرعات لنفس المتبرع یجب ) 3(

تلك التبرعات منفردة أو مجتمعة، وُیذكر في اإلعالن عنھا  ُقدمتالمالیة مع ذكر اسم المتبرع وعنوانھ، سواء 
  .والمصدراإلجمالي المبلغ 

عضو من أي إلى التي ُتقدم  من قانون األحزاب السیاسیة على التبرعات 4 و2، فقرة 25ُتطبق المادة ) 4(
  .أعضاء البوندستاغ

  : مع مراعاة الشروط التالیةمالیةعات ال مثلھا مثل التبرمالیةُتعامل التبرعات العینیة ذات القیمة ال) 5 (
 أو العالقات الدولیة، أو اتالبرلمانبین  التي تقدم من أجل رعایة العالقات مالیةالتبرعات العینیة ذات القیمة ال) أ

مواقف البوندستاغ األلماني أو الكتل البرلمانیة الممثلة فیھ، ال ُتعد تبرعات توضیح للمشاركة في فعالیات تخدم 
  . 2ما تنص علیھ الفقرة طبقا ل بھا بالغلكن یجب اإلو؛ مادة الهعنیھ ھذتا لما طبق
ھدیة في ك مالیةتبرعات عینیة ذات قیمة بما حصل علیھ من الرئیس أن یبلغ على عضو البوندستاغ یجب ) ب

بالھدیة  طلبا باالحتفاظ  یقدملعضو أنلمكن ؛ وی، كما یتعین على العضو تسلیمھا إلى الرئیسسیاق عضویتھ
لم تتعد قیمة الھدیة المبلغ الذي حدده الرئیس في ، إذا بالغوال یلزم اإل. مقابل تسدید ثمنھا إلى الخزینة االتحادیة

  ).4، فقرة 1المادة (التنفیذیة القواعد 
انونیة  بھا والتبرعات غیر القبالغیقرر الرئیس باالتفاق مع مجلس الرئاسة كیفیة استخدام الھدایا التي تم اإل) 6(

  .التي تم قبولھا
  

  5المادة 
  .اإلشارة إلى عضویة البوندستاغ في المجاالت المھنیة أو التجاریةال تجوز 

  
  6المادة 

  تشابك المصالح في اللجان
لجنة من لجان ل المناقشة في أي  بأحد الموضوعات محالذي ُیعنى مقابل مكافأةعلى عضو البوندستاغ یجب 

ھذا  لم یكن ذاات، إناقشمن أعضاء ھذه اللجنة عن تشابك المصالح قبل البدء في المالبوندستاغ، أن یعلن كعضو 
  .3طبقا للمادة اتضح من خالل البیانات المنشورة قد التشابك 

  
  7المادة 
   استیضاحاالسؤال

أن یتوجھ إلى مون واجباتھ طبقا لقواعد السلوك ھذه، ، عند أي شبھة في مضعضو البوندستاغیتعین على 
  .منھكون على بینة حتى یھذا المضمون س بالسؤال حول الرئی
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  8المادة 
  اإلجراءات

أن عضوا من أعضاء البوندستاغ قد أخل بواجباتھ طبقا لما تنص علیھ قواعد على مؤشرات توفرت  ذاإ) 1(
الموضوعیة إجراء تحقیق یراعي فیھ الناحیة إلى أقوالھ أوال، ثم یشرع في ستمع السلوك ھذه، فعلى الرئیس أن ی

، ویطلب من رئیس إضافیة، لكشف وتوضیح حیثیات المسألةأن یطالب العضو المعني ببیانات لھ و. والقانونیة
  .المسألةرأیھ في ھذه الكتلة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا العضو أن یطرح 

فترة جاوز تك(مال بسیط إھعبارة عن على درجة متدنیة من الخطورة أو أنھا خالفة إذا اقتنع الرئیس بأن الم) 2(
مجلس ُیبلغ أن عدا ذلك فیما على الرئیس و. العضو المعنيإلى  رانذیكتفي بتوجیھ إ، فإنھ )بالغااللتزام باإل

العضو  أقوال  إلىبعد االستماعیقرر مجلس الرئاسة ثم . تحقیقالرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانیة بنتیجة ال
 عضوویتم نشر قرار المجلس القاضي بأن .  أم القواعد السلوكك انتھقد ھذا العضو المعني ما إذا كان 

بصرف النظر عن توقیع ات البوندستاغ مطبوعضمن مالبوندستاغ قد أخل بواجباتھ طبقا لقواعد السلوك 
انتھاكا أن ما حدث ال ُیعد  قرر مجلس الرئاسة ذاأما إ.  أ من قانون النواب44حسب المادة  عقوبات أخرى

  .ذلكمعني عضو الال طلب ذاإال إ ھذا القرار نشرال یتم ، فكقواعد السلول
خل بواجباتھ، أأن أحد أعضاء مجلس الرئاسة أو أحد رؤساء الكتل البرلمانیة قد على مؤشرات ذا توفرت إ) 3(
نائب أقوال إلى ستماع ویتم اال. ه المسألةفي إطار ھذالتي ُتعقد یشارك في الجلسات أن المعني لیس للعضو ف

حال وجود وفي . 2 طبقا للفقرة هراخطثم إ، 1س الكتلة البرلمانیة بدال من رئیسھا المعني طبقا للفقرة رئی
 1مؤشرات على أن الرئیس قد أخل بواجباتھ طبقا لقواعد السلوك، فعلى نائبھ التصرف طبقا ألحكام الفقرتین 

  .2و
 ، وذلكبالغاإل لبوندستاغ الذي أخل بواجبمجلس الرئاسة أن یوقع غرامة مالیة نظامیة على عضو المكن ی) 4(

ونوعیة على حدة حالة كل لجسامة وفقا قیمة الغرامة المالیة النظامیة دد وُتح. إلیھ مرة أخرىستماع بعد اال
. فذ العقوبةأن ینالرئیس على و. السنویة) عضو البوندستاغ(تصل إلى نصف مكافأة النائب یمكن أن و. مخالفةال

  .4جملة  و3، جملة 31المادة ھنا وتسري .  رغب في ذلكذا إ،على دفعاتالغرامة تسدید  يویمكن للعضو المعن
 3أ فقرة 44المادة تناولھا أحكام في الحاالت التي تجري الرئیس، بعد االستماع إلى أقوال العضو المعني ُی) 5(

مراعاة ما إذا كان یجب حقیق خالل التو. والقانونیةوضوعیة الم یراعي فیھ الناحیة ا تحقیقمن قانون النواب،
ماثل ما ھو متعارف ت من قانون النواب، 3، جملة 2أ، فقرة 44طبقا لنص المادة  خدمة مقابلة،العضو قد قام ب

ال بد من تحدید ما إذا كان من الواضح أن الھدیة والخدمة المقابلة لھا غیر كبدیل لذلك علیھ في المعامالت؛ و
 المالیة المنفعةالحصول على الھدیة أو قد مضى على یكون ال طبقا لھذه الفقرة، أوتشترط اإلجراءات . متكافئتین

، وأن إضافیة، لكشف وتوضیح حیثیات المسألةلرئیس أن یطلب من العضو بیانات لو. أكثر من ثالث سنوات
 طبقا لقناعة – اتضحإن و.  في ھذه المسألةیطلب من رئیس الكتلة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا العضو طرح رأیھ

مجلس یبلغ ن على الرئیس أ من قانون النواب، ف2أ فقرة 44غیر قانوني طبقا للمادة حدوث تبرع  –الرئیس 
إلى العضو المعني، ما ستماع ویحدد مجلس الرئاسة، بعد اال. تحقیقالرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانیة بنتیجة ال

ناء على قرار إداري بمعاقبة ویطالب الرئیس ب. ن النواب من قانو2أ فقرة 44إذا كانت ھناك مخالفة للمادة 
ویتم نشر اإلقرار بأن أحد أعضاء البوندستاغ قد أخل بواجباتھ طبقا . 3أ، فقرة 44طبقا للمادة العضو المعني 

یتم نشر اإلقرار ال و. أ من قانون النواب على شكل مطبوعة، بصرف النظر عن العقوبات األخرى44للمادة 
  .3الفقرة ھنا وتسري . معنيعضو الالبناء على رغبة إال  إخالل حدوثبعدم 
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  2المرفق 
  تسجیل االتحادات وممثلیھا

البوندستاغ أو أمام جمیع االتحادات التي تمثل مصالح  رسمیة ُتسجل فیھا رئیس البوندستاغ قائمةعد ُی) 1(
  .الحكومة االتحادیة

:  سجلوا أنفسھم في ھذه القائمة، مع استیفاء البیانات التالیةذاإال إ  ھذه االتحادات ال یتم االستماع إلى ممثلي) 2(
عدد واالتحاد، التي یمثلھا مصالح المجال ومجلس الرئاسة ومجلس اإلدارة، شكیل تواسم االتحاد ومقره، 

  .في المدینة مقر البوندستاغ والحكومة االتحادیةإدارتھ عنوان مكتب و، ھأسماء ممثلیو، ئھأعضا
البیانات المذكورة في بعد اإلدالء ب إال االتحاداتلممثلي البوندستاغ دخول إلى مقر جوز إصدار بطاقة یال ) 3(

  .2الفقرة 
  .دخول أو للحصول على بطاقة  إلیھماالستماعأساسا للمطالبة بفي القائمة ممثلي أي اتحاد ال یشكل تسجیل ) 4(
  .ة الرسمیةعلى الرئیس أن ینشر القائمة سنویا في الجریدیجب ) 5(
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  3المرفق 
  الشؤون السریة للبوندستاغ األلمانيحمایة الئحة 

  
  1المادة 

  مجال التطبیق
الشؤون السریة ھذه على الشؤون السریة التي تصدر داخل البوندستاغ أو تصل إلیھ حمایة تسري الئحة ) 1(
ھا البوندستاغ كوناألخرى التي یالخاصة باللجان على الھیئات التعلیمات ویتم تطبیق . لجانھ أو أعضائھإلى وأ

 .قاعدة قانونیةأي ولجانھ، أو التي ترتكز على 
المصرح  غیرأن یطلع علیھا جمیع الشؤون التي یجب حمایتھا بإجراءات خاصة من كشؤون سریة صنف ُت) 2(

 .علیھالھم  باالطالع 
 معاملة المواد ویجب. كشؤون سریةالمعلومات والمعارف عرض یمكن أن ُتصنف جمیع أشكال ) 3 (
 ، وورق الكربون،، والتقاریر باالختزال الصوتیة والتسجیالت األولیة، المسودات؛مثالعلى سبیل ال(وسائطیة ال

 .شؤون سریةعلى أنھا )  أیضاالورق النشافي، وربما عاالطب الخاصة، والخطأ والنماذج
 

  2المادة 
 درجات السریة

  :السریة التالیة لدرجات وفقاة التي تحتاجھا یتم تصنیف الشؤون السریة طبقا للحمای) 1(
 سري للغایة

 سري
  الكتمانیقتضي  شأن

  فقطفي نطاق العمل شأن لالستخدام 
ستضر المصرح لھم بمعرفتھا غیر من ِقبل  تھا معرفذا كانت إ،یتم تصنیف الشؤون السریة كسریة للغایة) 2(
  .اتھاإحدى والیسالمة ب جمھوریة ألمانیا االتحادیة أو سالمةب
ستضر المصرح لھم بمعرفتھا غیر من قیل  تھامعرف، إذا كانت یتم تصنیف الشؤون السریة كشأن سري) 3(
أو سمعتھا،  ضررا جسیما بمصالحھا أو أو ستلحق ، أمن إحدى والیاتھابأمن جمھوریة ألمانیا االتحادیة أو ب

  .ستمثل فائدة كبیرة إلحدى الدول األجنبیة
المصرح لھم بمعرفتھا غیر من قبل  تھامعرف، إذا كانت الكتمانیقتضي السریة كشأن یتم تصنیف الشؤون ) 4(

ستمثل فائدة إلحدى الدول  أو ،جمھوریة ألمانیا االتحادیة أو إحدى والیاتھاسمعة مصالح أو ستسئ إلى 
 ..األجنبیة

لكنھا غیر مخصصة والكتمان یقتضي شأن سري أو الشؤون السریة التي ال تصنف كشأن سري للغایة أو ) 5(
ال ُتعد محاضر جلسات ومن حیث المبدأ . فقطفي نطاق العمل  تحصل على درجة شأن لالستخدام للجمھور

مفھوم حسب شؤونا سریة )  من الالئحة الداخلیة للبوندستاغ1، جملة 1 فقرة 69المادة (اللجان غیر العلنیة 
 ). الداخلیة للبوندستاغ من الالئحة73المادة ( للبوندستاغ الئحة الشؤون السریة

  .الخاص بللمصالح االتحادیةمرسوم الشؤون السریة تطبیق ل في مراعاة سریةالشؤون التصنیف جري ی) 6(
  

  أ 2المادة 
  األسرار الخاصة

 أو الضرائب أو غیرھا من ، أو االختراعات،أو الشركات للمؤسسات، ھامةأسرار أي یمكن أیضا تصنیف ) 1(
المصرح لھم  غیر ھا من قبل تمعرفكانت  ذا، إبدرجة سريظروف الحیاة الخاصة  أو ،األسرار الشخصیة

  .ھاصاحببمعرفتھا ستلحق ضررا جسیما ب
تھا كانت معرف، إذا بدرجة شأن یقتضي الكتمان 1یمكن تصنیف األسرار أو الظروف المذكورة في الفقرة ) 2(

 .ھاستسئ إلى صاحب المصرح لھم بمعرفتھاغیر من قبل 
 

  3 المادة
   السریة وتغییرھاةتحدید درج

كما ُیحظر تصنیف الشؤون . السریة إال في حاالت الضرورة القصوىالشؤون استخدام درجات یجوز ال ) 1(
 .ھاحتواالسریة تصنیفا یفوق ما یتطلبھ م

یة أو ُتعلم المستلم كتابة بتغییر درجة السرعلیھا أن و. درجة سریة الوثائق المعنیةالمرسلة تحدد الجھة ) 2(
 .تعدیلھا
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  : ھي2كما تعنیھا الفقرة الصادرة داخل البوندستاغ،  ،للشؤون السریةالمرسلة الجھة ) 3(
  الرئیس) أ

  رؤساء اللجان) ب
  .جھات أخرى مفوضة من الرئیس) ج
  

  4المادة 
  نقلھاالعلم بالشؤون السریة و

 بشكل یكون وما یعلوھاالكتمان یقتضي درجة شأن بالمصنفة الشؤون السریة حتوى اإلخطار بمالیجوز ) 1(
  .العمل البرلمانيبأكثر استفاضة وتبكیرا مما ھو ضروري ألسباب تتعلق 

بلغ أن یوما یعلوھا الكتمان شأن یقتضي بدرجة سري عضو البوندستاغ الذي اطلع على شأن جوز لی) 2(
  .1أعضاء آخرین بھ في إطار الفقرة 

لكتل البرلمانیة والعاملین لدى أعضاء البوندستاغ على الشؤون طالع موظفي اإ في ھذا اإلطار وزال یج) 3(
إال بعد حصولھم على تفویض خاص من الرئیس بالتعامل مع ما یعلوھا الكتمان وأن یقتضي درجة شبالسریة 

 ومساعدیھ التحقیقات على مفوض 1تسري الجملة و. السریةالحفاظ على رسمیا بالتزامھم الشؤون السریة، و
  . من قانون لجان تقصي الحقائق10 طبقا للمادة

 قررت ذاالكتمان وما یعلوھا إال إشأن یقتضي درجة بشخص آخر على الشؤون السریة ي ع أطالجوز إال ی) 4(
  .السریةالحفاظ على رسمیا بالتزم بالتعامل مع الشؤون السریة وكان مفوضا جھة المصدر ذلك، و

  
  5المادة 

  ریةالمكالمات الھاتفیة حول الشؤون الس
على إال بدرجة أالكتمان أو شأن یقتضي درجة المصنفة بالسریة إجراء المكالمات الھاتفیة حول األمور ال یجوز 

یتاح ال ، بحیث یجب إجراء المكالمات الھاتفیة بحذروفي ھذه الحاالت . في الحاالت غیر االعتیادیة والملحة
التحدث معھ، یجري  الشخص الذي یةد تماما من ھو لم یمكن التأكذاإو.  المكالمةلطرف ثالث أن یفھم موضوع

  .فیجب إجراء مكالمة رقابیة
  

  6المادة 
  إنتاج النسخ

خ، ْسَن(منھا لھا أو لمقتطفات أو أعلى إنتاج نسخ شأن یقتضي الكتمان درجة بُیحظر على مستلم الشؤون السریة 
 السري أنفیما یتعلق بالشوریة؛ الشؤون الست سجالسم  طریق قعنإال )  ذلكوما شابھأتصویر أو طبع، أو
ویجب أن تعامل النسخ مثلھا . على موافقة الجھة الموزعة الحصولإلى جانب ذلك یجب  ،سري للغایةدرجة ب

  .مثل األصل
  

  7المادة 
  معالجة الشؤون السریة في اللجان

، من الالئحة 7فقرة ، 69المادة (جزاء منھ ألموضوع المداولة أو لیمكن للجان أن تقرر درجة من السریة ) 1(
فعلى ، ما یعلوھا الكتمان وشأن یقتضيدرجة ب سري شأنحول المداولة  ذا دارت إو). الداخلیة للبوندستاغ

قبل الشروع في المداولة أنھ أكد إبطاء على اتخاذ القرار الالزم في نفس الجلسة، ویَثأن یعمل دون رئیس اللجنة 
  .لھ بالمشاركة فیھاالجلسة من ھو غیر مصرح ال یوجد في قاعة 

 في محضر سجل ال ُت فسري،للغایة أو بدرجة سري سریة موضوعات الجلسة حول إذا دارت مداوالت ) 2(
في ھذه وأیضا؛ داوالت تسجیل مضمون المللجنة أن تقرر یمكن و. صدرت بشأنھاالجلسة إال القرارات التي 

  . حضر الجلسةوتوزیع مطبع تخذ قرارا بخصوص تأن اللجنة علي یجب الحالة 
 النصف ھناسري ی الكتمان؛ وشأن یقتضيبدرجة شؤون سریة لدى المداولة حول ر یمكن تحریر محض) 3(

  . فقطالقرارات تسجیل جرين یاللجنة أن تقرر أیمكن لكن و. 2الفقرة   في 2الثاني للجملة 
ال یجوز توزیعھا ، فى اللجانما یعلوھا إلى إحدالكتمان أو یقتضي شأن درجة ب شؤون سریة حالة إت تمذاإ) 4(

 كانت الرقابة ذاوعند قطع االجتماع یمكن التغاضي عن جمعھا، إ. انعقادھامدة في الجلسة ولفترة ال تتعدى  إال
درجة بویمكن لرئیس اللجنة أن یأمر بتسلیم الشؤون السریة . المبنىجھاز مراقبة من جانب مكفولة على القاعة 

 حتى االنتھاء من ،مقرري اللجنة، وفي حاالت بعینھا إلى أعضاء آخرین فیھاالكتمان إلى یقتضي شأن سري و
في ھذه الشؤون حفظ ُت، على أن الشؤون السریة المعنیةبھ تعلق تمداوالت اللجنة حول الموضوع الذي 

  .االحافظات المخصصة لھ
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 الكتمان في الحاالت قتضيیشأن درجة بللجنة أن تقرر بما یغایر ذلك فیما یتعلق بالشؤون السریة یمكن ) 5(
  .4المنصوص علیھا في الفقرة 

داخل اللجنة، في صدر التي تو ،الكتمان وسريیقتضي السریة بدرجة شأن یمكن االحتفاظ بالشؤون ) 6(
 الشؤون تسجالفسم بناء على إذن من رئیس اللجنة وبعد تسجیلھا في بشكل مؤقت الحافظات المخصصة لھا 

  .إلیھاقسم، إذا لم تعد اللجنة في حاجة اشرة إلى الویجب تسلیمھا مب. السریة
، ما یعلوھاالكتمان أو یقتضي ھا تستحق السریة بدرجة شأن  ظھر خالل المداوالت أوفي نھایتھا أنذاإ) 7(

  .الحقا اتخاذ اإلجراءات األمنیة الالزمةأن تقرر فللجنة 
  

  8المادة 
  تسجیل الشؤون السریة وإدارتھا

لجانھ أو إلى أعلى إلى البوندستاغ أو بدرجة أو  شأن یقتضي الكتمان بدرجة ؤون سریة  تم إرسال شذاإ) 1(
ھو الذي قسم  لم یكن الذا الشؤون السریة لتسجیلھا وإدارتھا، إتسجالقسم ل إلى ا فیجب مبدئیا أن تح،أعضائھ
  .أرسلھا

 مبدئیا ما یعلوھاالكتمان أو  یقتضيبدرجة شأن شؤون سریة  یجب أن ُیسلم ما یصدر داخل البوندستاغ من) 2(
  . الشؤون السریة لتسجیلھا وإدارتھاتسجالفسم إلى 

  .أعلىبدرجة أو یقتضي الكتمان بدرجة شأن یجب اإلقرار كتابة باستالم الشؤون السریة ) 3(
 الشؤون السریة أو تسجالقسم أعلى في بدرجة  أو الكتمانیقتضي بدرجة شأن یجب حفظ الشؤون السریة ) 4(

  .األماكن التي یعینھا الرئیس لذلكفي 
 ذا إ،ال یتحتم ذلكو؛ آمنفقط في مكان في نطاق العمل شأن لالستخدام بدرجة یجب حفظ الشؤون السریة ) 5(

  .المصرح لھم بدخولھاكانت ُتحفظ في أماكن ال یدخلھا غیر 
 

  9المادة 
  الشؤون السریةإتالف 

 ذا إ، الشؤون السریةتسجالقسم البوندستاغ إلى  الصادرة داخل الوسائطیة الموادمع یتم إرسال الشؤون السریة 
  .القسم أن یتولى إتالفھاحفظھا، فعلى تعد ھناك حاجة إلیھا، وإذا لم یتعین لم 
  

  10المادة 
  نقل الشؤون السریة

قسم عن طریق أساسا وندستاغ سري للغایة وسري داخل مقر الببدرجة إرسال الشؤون السریة تم ییجب أن ) 1(
أن أسباب ملحة اقتضت  ذاإو. توصیلھا إال بواسطة أشخاص مخولین بذلكجري وال ی. الشؤون السریةسجالت 
  . الشؤون السریة الحقا بذلكتسجالقسم  إخطار فیجب ،التسلیم یدا بیدیجري 

د یدا بید إلى األشخاص المخولین باستالمھا بعالكتمان بدرجة شأن یقتضي یمكن تسلیم الشؤون السریة ) 2(
  . الشؤون السریة بذلكتسجالقسم  إخطار

 الشؤون تسجالعن طریق قسم أعلى بدرجة الكتمان ویقتضي بدرجة شأن  إرسال الشؤون السریة یجري) 3(
  .السریة طبقا ألحكام مرسوم الشؤون السریة الخاص بالمصالح االتحادیة

  
  11المادة 

   خارج البوندستاغالشؤون السریةاصطحاب 
األماكن الخاضعة لسلطة البوندستاغ خارج سري وسري للغایة بدرجتي  شؤون سریة حاباصطال یجوز ) 1(

في نفس الوقت كیفیة نقل الرئیس ویحدد . ملحةأسباب ذلك، إذا اقتضتھ یحق للرئیس أن یسمح بو. اإلداریة
  .الشأن السري

بصفة ان حفظھا آمنة یجب ضمف ،أعلىبدرجة الكتمان أو یقتضي بدرجة شأن شؤون سریة اصطحاب إذا تم ) 2
نة من الصلب بقفل رقمي أو قفل أمان لحفظ الشؤون السریة من فئة سري للغایة أو اخزتوفر لم تذا إو. دائمة
في تركھا في السیارة أو حفظھا في خزینة الفندق أو وُیحظر . ھا معھ دائماصطحبھا أن یحامل فعلى ،سري

امة في الخارج یجب حفظ الشؤون السریة لدى السفارات حال اإلقوفي . خزانات محطات القطار وما یشابھھا
  . أمكن ذلكذا إ،األلمانیة

  .عالنیةأعلى بدرجة الكتمان أو یقتضي بدرجة شأن شؤون سریة ال یجوز تصفح ودراسة ) 3(
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  12المادة 
  اإلخطاروجوب 
  أو مالحظة أوبھة شأيبالرئیس أو مفوض الشؤون السریة في إدارة البوندستاغ األلماني فورا خطار یجب إ

أو یثیر ،  الُمصطحبةالوصول إلى الشؤون السریةارات أجنبیة بخستإلى محاوالت أجھزة ایشیر حدث بأي 
شأن  بدرجة شؤون سریة فقدانعند  ، أوھاقد علموا بمضمونالمصرح لھم باالطالع علیھا الشك في أن  غیر 

  .األمانل قفمفاتیح أحد أو فقدان ، أعلىبدرجة الكتمان أو یقتضي 
  

  التنفیذیةالقواعد  13المادة 
  . من األمور الُمفوضة إلى الرئیسالتنفیذیةالقواعد إصدار ُیعد 

 
 أیلول/  سبتمبر19في الصادرة ، الشؤون السریةالبوندستاغ األلماني لحمایة التنفیذیة الخاصة بالئحة القواعد 
1975  

  
  .التنفیذیةالقواعد  الشؤون السریة أصدرحمایة  من الئحة 13طبقا للمادة 

  
  1المادة 

فیما یتعلق بالمجاالت التي تمس  تسري أحكام المرسوم اإلداري الخاص بالشؤون السریة في المصالح االتحادیة
  .إدارة البوندستاغ فقط،

  
  2المادة 

یتحمل المسؤولیة الشخصیة في الحفاظ على علم بمضمونھ أو على شأن سري ُأتیح لھ االطالع كل من ) 1(
  المكملة لھاالقواعدالشؤون السریة وحمایة وحفظھ طبقا ألحكام الئحة  حسب التعلیماتالتعامل معھ یتھ وسر

  .المرسوم اإلداري الخاص بالشؤون السریة في المصالح االتحادیةوالمنصوص علیھا في 
.  
  .البوندستاغانتھاء عضویة حتى بعد وجوب الحفاظ على السریة یسري ) 2(
  .غیر المصرح لھم باالطالع علیھ في حضور أن السريیث حول مضمون الش الحدال یجوز) 3(
 بالشكل التحري عنھم قبالیجب ، فسریة أو إعالمھم بھاعلى شؤون إطالع أشخاص عادیین إذا توجب ) 4(

  . المناسب
المرسل بالغ  في جلسات أو مداوالت حول شؤون سریة یجب إةمشاركعند الشأن سري أو إرسال قبل ) 5(

القانون صرف یعاقب علیھ  خرق السریة تأن  واإلشارة إلى،ھ أو المشارك بطریقة معالجة الشؤون السریةإلی
  .السریةالحفاظ على  وانالكتممراعاة وإلزامھ رسمیا ب

  
  3المادة 

وأما المرفقات أعلى درجات السریة؛ ئھ الذي یتطلب وفق محتوى جزشأن سري ألي درجة السریة تتحدد ) 1(
حمایة  من الئحة 1 فقرة 3في المادة ، مع مراعاة القاعدة المنصوص علیھا  في درجة أقلھافیمكن تصنیف

  .الشؤون السریة
رسالة التذكیر كلكنھا ال تحتوي على مضمون سري، وبشأن سري یتم تصنیف المستندات المتعلقة ) 2(

  .أدى إلیھاذي واھا، ولیس طبقا للشأن السري التحموغیرھا، طبقا ل
أن تحدد إمكانیة خفض درجة السریة لشأن )  من الئحة الشؤون السریة3المادة (لجھة المرسلة لیمكن ) 3(

  . تماما السریة أو رفع،حدث معینمن وقوع معین أو اعتبارا من وقت سري 
  

  4المادة 
والعاملین لدى النواب  البرلمانیة تفویض موظفي الكتلسلطة الرئیس إلى مفوض حمایة السریة ینقل ) 1(

 بشروط ختصفیما یو. سریةالالحفاظ على الشؤون السریة وإلزامھم بالتعامل مع یرھم من األشخاص بوغ
 كالتحري عنھم(العاملین في المؤسسات والھیئات العامة بشأن تفویض الساریة مفھوم التعلیمات طبق ُیالتفویض 

  ). مثالرحریة السف كالحد من(التفویض ما یترتب على یسري نفس األمر على و؛ ) مثال
جمیع المعلومات المستقاة من الشؤون السریة حتى بعد انتھاء العمل الوظیفي؛ وبھذا حفظ یسري االلتزام ب) 2(

  . العاملین في المؤسسات والھیئات العامةالخاصة بمفھوم التعلیمات َطبق ُیالصدد 
  .لتفویض عند ا2 و1الفقرتین منصوص علیھا في تتم اإلشارة بوضوح إلى الواجبات ال) 3(
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كتلة أي الخاصة بالعاملین لدى و ما یتعلق بھاقضایا التفویض و  في،یتعاون مفوض حمایة السریة) 4(
، وبالنسبة للعاملین لدى أحد النواب یتعین على  األمنیةھا مع أمین الكتلة البرلماني المسؤول عن شؤون،برلمانیة

  .مفوض حمایة السریة التعاون مع النائب نفسھ
  

  5المادة 
الشؤون السریة على المكالمات الالسلكیة المتعلقة بتسري االلتزامات الخاصة بالمكالمات الھاتفیة ) 1(
ینطبق نفس الشيء على المكالمات مع أشخاص خارج و.  بوجھ خاص) مثالھاتف السیارةكالمكالمات عبر (

  .إمكانیة استخدام أدوات تشفیر اللغةإلى یتعین اإلشارة و). الغربیة(أراضي جمھوریة ألمانیا االتحادیة أو برلین 
 ،الشؤون السریةحمایة الئحة  من 5كما تنص علیھ المادة ملحة أو غیر عادیة، ال ُتعد المكالمات الھاتفیة ) 2(

  . بشكل ال مسوغ لھلوقتة اضاعإ یتسبب في ىخرطریقة آمنة أإال إذا كان اإلرسال كتابة أو ب
  

  6المادة 
في (في للجلسة ْرَحالمحضر الجیل استجوابات الشھود واالستماع إلى الخبراء في للجان أن تقرر تسیمكن ) 1(

في ھذه الحالة و. درجة سري أو سري للغایةشؤون سریة ببحتى وإن كانت تتعلق )  مثاللجان تقصي الحقائق
  .طبع ھذا المحضر وتوزیعھقرر بخصوص على اللجنة أن تیجب 

سري بدرجة شؤون سریة معالجة جري فیھا تت خالل الجلسة التي سمح رئیس اللجنة بتدوین مالحظاذاإ) 2(
لحفظھا أو الشؤون السریة، سجالت قسم إلى سلم ھذه المالحظات في نھایة الجلسة ُتأن أو سري، فیجب للغایة 

  .تالفھاإ
الشؤون السریة إال ت سجالقسم  في  أو دراستھادرجة سري للغایةب االطالع على شؤون سریة جوزال ی) 3(

 التصریحمن أعطى موافقة وال ُیسمح بتدوین مالحظات إال ب.  أو رئیس اللجنة البوندستاغ من رئیسبتصریح 
وبعد . مناقشتھا في اللجانإلى أن تحین الشؤون السریة ت سجالقسم في ھذه المالحظات ؛ وتظل 1طبقا للجملة 

  .بإتالفھاسجالت الشؤون السریة قسم ن یقوم  یجب أانتھاء المداوالت
  . الشؤون السریةتسجالقسم في على أي شأن سري اإلقرار كتابة بالقیام باالطالع یجب ) 4(
  

  7المادة 
  . المحضر مباشرة تحریرتمحى التسجیالت الصوتیة بعد) 1(
 الشؤون السریة تسجالقسم أخرى قد ُأرسلت إلى وسائطیة  أو أیة مواد ذه التسجیالت كانت ھذاإ) 2(

 لم تقرر ذاإ على األكثر، نھایة الدورة التشریعیة التالیةإلى إتالفھا أو محوھا ر، فیجب للمحض باعتبارھا مالحق
  .ذلكغیر اللجان 
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  4المرفق 
  واألسئلة التحریریة المنفردةفترة األسئلة، الخاصة بعلیمات الت
  
I.حق السؤال   
1 .  

  .  دقیقة180 نع مدتھا إجماال زیدتال في كل أسبوع جلسات فترات لألسئلة تخصیص  یتم
سؤالین على جلسات ال في أسبوع فترات األسئلة المخصصةخالل لكل عضو في البوندستاغ أن یوجھ یحق 

  .  شفھیااألكثر إلى الحكومة االتحادیة لإلجابة علیھما
أي آراء أو  أن تتضمن وزوال یج.  بإیجازجابة علیھامكن من اإل، وتوجزةیجب أن تكون صیاغة األسئلة م

  . موضوعیةغیر تقدیرات 
طبقا لمجاالت اختصاص الحكومة في مطبوعة األسئلة جمع ویتم . یمكن تقسیم السؤال إلى سؤالین فرعیین

  االتحادیة، 
  .مجاالت االختصاصعن في اإلعالن ترتیب نمط الیحدد الرئیس 

2 .  
. كل مباشر أو غیر مباشرالمجاالت التي ُتعد الحكومة االتحادیة مسؤولة عنھا بشالمتعلقة بباألسئلة إال ُیسمح ال 

 ذا إ،ال یسري ھذاو. جدول أعمال أسبوع الجلسات الجاريبإحدى نقاط على األسئلة الخاصة كتابة تتم اإلجابة 
  . النقطة هفیما یتعلق بھذالمناقشة األسباب وعرض تم التنازل عن 

تطبیق ھنا ویتم . جابة علیھا كتابةیحیل الرئیس األسئلة ذات األھمیة المحلیة الواضحة إلى الحكومة االتحادیة لإل
  .16 و15رقمي 

بالنسبة و. ا كانت اإلجابة على السؤال شفھیذا إ،یحق لمقدم السؤال أن یطرح سؤالین إضافیین على األكثر. 3
  .3، فقرة 1رقم یسري ألسئلة اإلضافیة ل

 أن دونذلك حل  لم یذاإأسئلة إضافیة، ألعضاء آخرین في البوندستاغ بطرح على الرئیس أن یسمح ینبغي . 4
  .تجري فترة األسئلة بشكل منظم

  .السؤال الرئیسيب ةمباشر ترتبط یرفض الرئیس األسئلة اإلضافیة التي ال. 5
  
II.تقدیم األسئلة   
  ).أمانة البرلمان(ُتقدم األسئلة من أربع نسخ إلى الرئیس . 6
   فقرة 2، ورقم 3، فقرة 1 تطابقت مع رقم ذاال إإالخاصة بفترة األسئلة مطبوعة الال یتم إدراج األسئلة في . 7

   1.  
قبل  إلى الرئیس حتى الساعة العاشرة )التي ستتم اإلجابة علیھا شفھیا = (یجب أن تصل األسئلة الشفھیة. 8

من الیوم نفسھ إلى الحكومة ظھرا سبوع الجلسات، وحتى الساعة الثانیة عشرة ألمن یوم الجمعة السابق الظھر 
  .ةاالتحادی

) األسئلة الملحة(ذات أھمیة للمصلحة العامة ملحة وضح أنھا یتالتي  یجب على الرئیس أن یسمح باألسئلة 9
 2، فقرة 1رقم ھنا وُیطبق . الساعة الثانیة عشرة ظھرا من الیوم السابقحتى  ُرفعت إلیھ ذاإئلة، س األفترةخالل 

  .3 فقرة و
  
  

III. سئلةاألفترة  مجرى  
10 .  

  . مقدمھرقم السؤال واسم ن ع الرئیسیعلن 
 السؤال، محیط كانت ھناك أسئلة تدور في نفس ذاإو. ئلةسة األفتراألسئلة الملحة في بدایة عن جري اإلعالن ی

  . األسبقیةب أیضا ظىفإنھا تح
 ا، فال تتم اإلجابة علىحاضر ؤالالسصاحب  لم یكن ذاإو. مقدمھاحضور في ال ُیسمح باإلجابة على األسئلة إال 

  .ئلةسة األبدایة فترالرئیس قبل ذا التمس ذلك من سؤالھ كتابة إال إ
باإلعالن عن ال أن یطالب ؤالسصاحب فیحق ل غاب الوزیر االتحادي المسؤول أو من ینوب عنھ، ذاإ. 11

ئلة سالحد من حقھ في األیجوز التي یتواجد خاللھا الوزیر االتحادي أو نائبھ؛ وال األسئلة فترة أسئلتھ في بدایة 
  .لھذا السبب

ئلة سات األفتریجب على الحكومة االتحادیة أن تجیب كتابة على األسئلة التي لم تتم اإلجابة علیھا خالل . 12
 فترة لألسئلة  رئاسة الجلسة بسحب سؤالھ قبل نھایة آخرةسئلاألصاحب ر خِط لم ُیذا إ،األسبوعیة لضیق الوقت

  . محضر الجلسة العامةلحق في موُتدرج اإلجابات التحریریة. في األسبوع
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  األسئلة التحریریة: رابعا

إلى الحكومة االتحادیة على األكثر  شھریا أربعة أسئلة وجھیحق لكل عضو من أعضاء البوندستاغ أن ی. 13
 فقرة 2، ورقم 3، فقرة 1رقم یسري األسئلة بالتسبة لمشروعیة و. ) األسئلة التحریریة= (لإلجابة علیھا كتابة

1.  
ویتم نشر اإلجابات . تجیب الحكومة االتحادیة على األسئلة خالل أسبوع من وصولھا إلى مقر المستشاریة. 14

  .األسئلة مقرونة بخالل األسبوع في مطبوعة األسبوع الذي یلیھإلى البوندستاغ المرسلة 
ال أن یطالب ؤلسدم امكن لمقیف ،)أمانة البرلمان( لم تصل اإلجابة خالل فترة األسبوع إلى الرئیس ذاإ. 15

.  لإلجابةانتھاء الفترة المقررةلي یالذي جلسات الأسبوع فترة لألسئلة في باإلجابة على سؤالھ شفھیا في أول 
ذا إو. من الیوم السابقظھرا الساعة الثانیة عشرة حتى ) أمانة البرلمان( ھذا الطلب إلى الرئیس قدمیجب أن ُیو

اإلجابة عدم تقدیم في سبب العن أن یسأل إال فال یحق لمقدمھ غضون ذلك، في  على السؤال كتابةتمت اإلجابة 
  .خالل فترة األسبوع المحددة

تم یو. غیرھا من األسئلة الشفھیة ألسبوع الجلسات الجاريإلى 15بناء على رقم قدمة األسئلة الُمال ُتضم . 16
طرح أسئلة إضافیة سمح بوال ُی. 2، جملة 2رة ، فق10تطبیق رقم ھنا یتم و. ئلةساألفترة ھا في بدایة عالن عناإل

. إال لصاحب السؤال15لسؤال المقدم طبقا لرقم باتتعلق 
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  5المرفق 
  عامةوذات أھمیة آنیة قضایا  حول اتات الخاصة بالمناقشعایمالت
  
I.آلنیةالقضایا امناقشة   شروط  
   ذاإ) 106المادة ( ناقشة القضایا اآلنیةمتجري . 1
   ،لیھا في لجنة الشیوختم االتفاق ع) أ

إجابة الحضور بخصوص خمسة في المائة من أعضاء البوندستاغ  إحدى الكتل البرلمانیة أوھا طلبت) ب
  ، أوةشفھیال ةلئسأحد األالحكومة االتحادیة على 

ة مقدمال ةلئسذلك بأحد األرتبط دون أن ی، ة في المائة من أعضاء البوندستاغخمسكتلة برلمانیة أو  ھاتطلب) ج
  .لفترة األسئلة

  .على الفورإجراؤھا  و، مباشرةئلةساألفترة بعد نھایة ) ،بI،1ـ یجب المطالبة بالمناقشة طبقا ل) أ. 2
ظھرا على األكثر الساعة الثانیة عشرة حتى إلى الرئیس ) ، جI ،1طبقا لـ مناقشة الالطلب بقدم یجب أن ُت) ب

أن  الرئیس على جدول األعمال، فقد تم توزیع  كان ذاإو. شة للجلسة، مع بیان موضوع المناقمن الیوم السابق
  .ة شفھیایاإلضافالموضوعات یعلن عن 

  
II.ترتیب أولویات المناقشة   
  . سوى مناقشة واحدة في كل یوم من أیام الجلسة العامة للبوندستاغجريال ت. 3
  .یوم الجلسةنفس مناقشة أخرى في ء إجراطلب  یجوز ، فال])، أI ،1[كما في  تم االتفاق على المناقشة ذاإ. 4
 ذا  إ، إلى یوم الجلسة التالي])ج، I ،1[ئلة، كما في سألالفترة السؤال المقدم غیر المرتبطة بتؤَجل المناقشة . 5

. ])، بI ،1[ ةشفھیال ةلأحد األسئمناقشة حول إجابة الحكومة االتحادیة على  في أحد أیام الجلسة إجراء ُطلب
  .المؤجلة جمیع المناقشات األخرىوتسبق المناقشة 

  
III.  المناقشة وترتیب طلبات الكلمةفترة  

أعضائھا عدد أقل من عدد من أي كتلة برلمانیة  تحدث ذاإو.  واحدة على األكثرالمناقشة ساعةغرق تست) 1. (6
المتحدثین من باقي المستحقة للمدة قدار االمناقشة بمفترة قلیص ، فیتم تالكلمةیمكنھم الحصول على  ن الذی

  .الكتلة
. التحدث التي یحصل علیھا أعضاء الحكومة االتحادیة أو البوندسرات أو من ینوب عنھممدة ال تراعى ) 2(
أعضاء الحكومة االتحادیة أو البوندسرات أو من ینوب عنھم إلى أكثر حصل علیھا التحدث التي مدة  طالت ذاإو

  . دقیقة30 ربمقداالمناقشة تمتد فترة  دقیقة، فإن 30من 
حد من ینوبون عنھم الكلمة بعد نھایة الفترة أأو البوندسرات  طلب أحد أعضاء الحكومة االتحادیة أو ذاإ) 3(

متحدث واحد من كل فیحق ل علیھ في خمس دقائق، ردمتأخر منھا بحیث ال یمكن الوقت المحددة للمناقشة أو في 
بت إحداھا بذلك، أو طالب بھ خمسة في المائة من أعضاء  طالذا،إ،على الكلمة مجدداالحصول كتلة برلمانیة 

 ھا طالبوا بالذینیحصل أحد أعضاء البوندستاغ التي تجري بناء على طلبھا وفي المناقشة . البوندستاغ الحضور
  )]. وج)، بI ،1[على الكلمة أوال 

متحدثین أقل من ھذه المدة،  تكلم أحد الذاإو. تحدث أكثر من خمس دقائقی جوز لصاحب الكلمة أن ال ی) 1. (7
  .متبقي من الدقائق الخمسفترة المناقشة بمقدار ال یتم تقلیصف

حد من ینوبون أ تحدث أحد أعضاء الحكومة االتحادیة أو البوندسرات أو ذا، إ3، فقرة 44ُتطبق المادة ) 2 (
  .عنھم أكثر من عشر دقائق

  . طالبوا بھاالذینأحد األعضاء الماقشة  بشرط أن یفتتح 28یتم ترتیب منح الكلمة خالل المناقشة طبقا للمادة . 8
  .تقدیم طلبات متعلقة بالموضوعال یجوز . 9
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  6المرفق 
  الخاص برفع الحصانة عن عضو من أعضائھ األلماني قرار البوندستاغ 

 أحدضد یقیة ق تحاتجراءتخاذ إ بإ الجاریةالدورة التشریعیةتصریحا ساریا طیلة البوندستاغ األلماني یصدر . 1
 الطابع يالقذف ذما ارتكبھ العضو المعني یدور حول  األمر فی كانذا، إال إجریمة ماارتكابھ أعضائھ بسبب 

ار خطیجب إو).  من قانون العقوبات1، فقرة 188المادة و، 11أ، فقرة 187  و186  و185المواد (السیاسي 
 ذاار عضو البوندستاغ المعني، إخطإكذلك ، وحقیقیةجراءات التقبل الشروع في اإلاأللماني رئیس البوندستاغ 

 الرئیس بذلك مع بالغار عضو البوندستاغ المعني، فیجب إخط لم یتم إذاإولم یعق ذلك التوصل إلى الحقیقة؛ 
، من القانون 4، فقرة 46المادة (المطالبة بوقف اإلجراءات في وال یمس ذلك حق البوندستاغ . ذكر األسباب

من على األقل  ساعة 48إال بعد كل حالة على حدة في ات التحقیقیة جراءاإل الشروع في وزیجال  و).األساسي
أیام األحد والعطالت الرسمیة وأیام ھنا ال ُتحتسب و. إلى رئیس البوندستاغ األلمانيطار بھا خوصول اإل

 والحصانة والالئحة تاباالتفاق مع رئیس لجنة مراجعة االنتخابرئیس البوندستاغ األلماني ویمكن ل. السبت
  .المدة بالشكل المناسبھذه أن یطیل الداخلیة 

  : ما یليتصریحال یشمل ھذا ال. 2
   وطلب إصدار أمر جزاء،،جریمة ماارتكاب رفع الدعوى العامة بسبب ) أ

ة بشأن المخالفالحكم إصدار إمكان إلى لقانون المخالفات النظامیة التي تخضع القضایا في المحكمة  إشارة) ب
  ،) من قانون المخالفات النظامیة2، جملة 1، فقرة 81المادة  ( أیضان العقوباتیانوقبناء على أحد 

  ،حد منھا الحریة أو یاإلجراءات التحقیقیة یسلب ضمن إجراءأي ) ج
  من4، فقرة 46طبقا للمادة وقفھا بطالب البوندستاغ في الدورة التشریعیة السابقة إجراءات تحقیقیة مواصلة ) د

  .القانون األساسي
  بشأن والحصانة والالئحة الداخلیة، بإصدار قرار أَولي اتسیر العمل ُتكلف لجنة مراجعة االنتخابلتیسیرا . 3
یسري ھذا و  .في الجرائم المتعلقة بحركة المرور  ، وذلك2رقم نصوص علیھا في في الحاالت الملتصریح ا

 لمخالفاتمن اأنھا ُتعد  والحصانة والالئحة الداخلیة اتتخاب لجنة مراجعة االنىرت التي الجرائمأیضا على 
ب من قانون العقوبات 90ویمكن منح التفویض بالمالحقة الجزائیة عن طریق قرار أَولي طبقا للمادة . الجزئیة

 إھانة – من قانون العقوبات 4، فقرة 194 والمادة – القذف المعادي للدستور في حق البوندستاغ األلماني –
ضد أحد أعضاء إجراءات قانونیة بمواصلة تصریح  ُطلب في بدایة الدورة التشریعیة الذاإو. بوندستاغ األلمانيال

إلى بشأن مواصلة ھذه اإلجراءات یمكن اللجوء فبإجرائھا ضده، رح صالبوندستاغ كان البوندستاغ السابق قد 
  .عملیة القرار األَولى

إلى )  من قانون المخالفات النظامیة97 والمادة 96المادة (إلجباري  اجنالس یحتاج تنفیذ عقوبة الحبس أو. 4
 والحصانة والالئحة اتلسیر العمل یتم تكلیف لجنة مراجعة االنتخابوتیسیرا .  من البوندستاغ األلمانيتصریح

دى مدتھا  الحبس بشرط أال تتعةعقوبالحكم ببالتنفیذ، فیما یتعلق بالتصریح بشأن الداخلیة بإصدار قرار أَولي 
 53المواد (دة على ح، على أال یتعدى الحكم ثالثة أشھر لكل عقوبة متعددةات ثالثة أشھر أو عند الحكم بعقوب

  ). الجنائیةات من أصول المحاكم460 من قانون العقوبات، المادة 55إلى 
بربط مكلفا الرئیس ون یكف ،التفتیش أو المصادرة  ضد أحد أعضاء البوندستاغتنفیذ األمر بح بتصری تم الذاإ. 5
حضور ، وریةاجبات اإلاإلجراءھذه عضو آخر من أعضاء البوندستاغ عند تنفیذ ور حضبشرط  تصریحال

یعین الرئیس عضو والبوندستاغ؛ قاعات التنفیذ داخل جرى  ذاإممثل للرئیس إضافة إلى ھذا العضو، 
بتنفیذ تم التصریح تمي إلیھا عضو البوندستاغ الذي البوندستاغ اآلخر باالتفاق مع رئیس الكتلة البرلمانیة التي ین

  . ضدهجباریةھذه اإلجراءات اإل
البوندستاغ إلصدار بواسطة قرار أَولي أن تمھد  والحصانة والالئحة الداخلیة اتلجنة مراجعة االنتخابیمكن ل. 6

  . من القانون األساسي4، فقرة 46إجراء طبقا للمادة أي بوقف طلبا 
ھذه وُتعد .  جدول األعمالفيئیس البوندستاغ بالقرارات األَولیة للجنة كتابة دون إدراجھا ریتم إبالغ . 7

ى الرئیس خالل إلاعتراض علیھا أي ُیقدم  لم ذا إ،بمثابة قرارات صادرة من البوندستاغ األلمانيالقرارات 
  .بھااإلبالغ سبعة أیام من 

                                         
  . من قانون العقوبات1أ، فقرة 187ُألغيت المادة  1
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 من أصول 3، فقرة 50طبقا للمادة تصریح ل الساریة بخصوص شؤون الحصانة وفي حاالت اقواعدال
 المدنیة، وكذلك في حاالت التفویض طبقا ات من أصول المحاكم3، فقرة 382 الجنائیة والمادة اتالمحاكم
  1 من قانون العقوبات 4، فقرة 94 والمادة 2ب، فقرة 90للمادة 

  
  الساریة بخصوص شؤون الحصانة2 قواعد ال. أ

  الحق في تقدیم الطلبات. 1
  رفع الحصانةبیحق للجھات تالیة الذكر تقدیم طلبات 

 والمؤسسات المھنیة التي ، ومحاكم الشرف والمحاكم المھنیة التابعة للحق العام، والمحاكم،النیابات العامة) أ
   القانون، بحكمتمارس الرقابة المھنیة

   وذلك  الجنائیة،اتأصول المحاكم من 383ُتفتتح أمامھا المحاكمة الرئیسیة طبقا للمادة فبل أن المحكمة ) ب
 ة، الخاصوىفي قضایا الدعا

 المحكمة حتى بدون طلب منھ،تدخل  لم تذا إ،التنفیذإجراءات الدائن في ) ج
  . والحصانة والالئحة الداخلیةاتلجنة مراجعة االنتخاب) د

  
  ار رئیس البوندستاغ وتقدیم الطلباتخطإ. 2
 بسبب ھئأعضاأحد ضد قیقیة  تحات إجراءاتخاذ دورة تشریعیة بطیلة التصریحا ساریا البوندستاغ  أصدر ذاإ) أ

ار عضو خطإكما یجب ،  اتخاذ ھذه اإلجراءاتار الرئیس قبل الشروع فيخط، فیجب إارتكابھ جریمة ما 
ار عضو البوندستاغ المعني، فیتحتم خط لم یتم إذاإو.  لم یعق ذلك التوصل إلى الحقیقةذا إ،البوندستاغ المعني

 من 4، فقرة 46المادة  (اتوال ُیمس حق البوندستاغ في وقف اإلجراء. الرئیس بذلك مع ذكر األسباببالغ إ
  ).القانون األساسي

ترفع النیابات العامة والمحاكم طلباتھا إلى رئیس البوندستاغ رسمیا عن طریق وزیر العدل االتحادي، الذي ) ب
اتخاذ أو الجنائیة لعضو من أعضائھ بالمالحقة نح التصریح بشأن ماتخاذ القرار العمل على یقدمھا برجاء 

  .من اإلجراءات المقررةإجراء آخر  أو باتخاذ أي ،ة الشخصیةتحریتحد من إجراءات 
  . أن یقدم طلبھ إلى البوندستاغ مباشرة)  حرف ج1رقم (لدائن مكن لی) ج
  
  وضع أعضاء البوندستاغ المعنیین. 3

التي یقدمھا العضو نفسھ طلبات الحق الكلمة فیما یتعلق بالموضوع؛ وال تراعى لیس لعضو البوندستاغ المعني 
ویمكن للجنة مراجعة االنتخاب والحصانة والالئحة الداخلیة أن تعطي العضو المعني . ھعنرفع الحصانة ل

  .بناء على طلب من إحدى الكتل البرلمانیةاإلدالء بأقوالھ فرصة 
  
  انةالقرارات الخاصة بشؤون الحص. 4

لكل نائب ویھدف حق الحصانة في المرتبة األولى إلى ضمان قدرة البوندستاغ على العمل والقیام بوظائفھ؛ 
یتخذ البوندستاغ و. الدوافع غیر الموضوعیة والتعسفیةمن أن یكون القرار بشأن حصانتھ مجردا الحق في 

ة مصالح البرلمان ومصالح السلطات  الخاص برفع الحصانة أو إعادتھا بمسؤولیتھ الذاتیة مع موازنهقرار
بدون الشروع في محاولة الحكم على األدلة، وبخلو لكن و. العضو المعنيمصلحة السیادیة األخرى ومراعاة 

  .امن عدمھاإلدانة إلى ، واإلشارة إلى حدوث الجریمة فعال أوعدمھالقرار من 
  
  بع السیاسيااإلھانات ذات الط. 5

  .انات ذات الطابع السیاسي إلى رفع الحصانةأن تفضي اإلھعادة ینبغي ال 
 عضو بلغ، أن تاتخاذ اإلجراءات القانونیةبتصریح لنیابة العامة، خالل اإلعداد للقرار الخاص بطلب الول

وال تعني بیانات النیابة العامة حول . ھا إزاءأقوالھالبوندستاغ بالتھمة الموجھة إلیھ، وتترك لھ حریة طرح 
اءلة المسوقوع تحت طائلة ال"ھامة للحكم على مدى جدیة البالغ أخرى مالبسات حول و  شخص مقدم البالغ

من القانون األساسي 1، فقرة 46المادة إذ تنص .  من القانون األساسي2 فقرة 46كما تحدده المادة " یةالقانون
في الجلسة العامة  أي تعبیر بدر منھتصویت أو بسبب أي   عضو البوندستاغ جنائیا أو مھنیا ساءلةعدم معلى 

یعني ھذا و. قذفھانات التي تأخذ طابع ال اإلاءستثنبا، )اإلعفاء من العقوبة(للبوندستاغ أو في إحدى لجانھ 
من نبط ُیستو.  مثالداخل البرلمانصدرت منھ على اإلھانة البسیطة التي  بالتالي أنھ ال یمكن أن یالحق جنائیا

                                         
 من لجنة مراجعة االنتخاب والحصانة والالئحة الداخلية في بداية كل دورة 2، فقرة 107 للمادة طبقاقواعد تتم مراجعة ال 2

  تشريعية
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إلى رفع  ھي األخرىخارج البوندستاغ ال تفضي صدرت منھ سیطة التي  بأن اإلھانات البةالقائلقاعدة ذلك ال
 المھینة التي عباراتأیضا ال" خارج البوندستاغ "عتبرُتو.  كانت ذات طابع سیاسي وال تشكل قذفاذا إ،الحصانة

كل ن عضو البوندستاغ یتساوى مع إیتلفظ بھا عضو البوندستاغ كشاھد أمام لجنة من لجان تقصي الحقائق، إذ 
  .مواطن آخر في الدولة حال استجوابھ

  
  جریمةأعضاء البوندستاغ متلبسا بارتكاب الالقبض على أحد . 6

ال یحتاج ف، الرتكابھاأو خالل الیوم التالي جریمة أعضاء البوندستاغ متلبسا بارتكاب الإذا تم القبض على أحد 
خالل "في وقت أقصاه ذلك تم ذا  إالبوندستاغ،تصریح من إلى اتخاذ اإلجراءات القانونیة أوإلقاء القبض علیھ 

بعد حبسھ ه مجددا أو ءلكن استدعاو).  من القانون األساسي2، فقرة 46المادة  ( الرتكاب الجریمة"الیوم التالي
 إن ھذه  إذالبوندستاغ؛تصریح ، بحاجة إلى جریمة رتكاب الالالیوم التالي انقضاء إطالق سراحھ مسبقا و

 قبضالال عالقة لھ ب، ) من القانون األساسي2، فقرة 46المادة (یدا للحریة الشخصیة یقت تضمنجراءات تإ
  ".جریمةمتلبسا بال"

  
  
  اعتقال عضو من أعضاء البوندستاغ. 7
أعضاء أحد ضد قیقیة  التحاتإلجراءباتخاذ االدورة التشریعیة الساري طیلة تصریح الكل من ال یشمل ) أ

 العضو باعتقال التصریح، سبب الجریمةبرفع دعوى عامة بتصریح  وال، ماارتكابھ جریمةالبوندستاغ بسبب 
  .اإلجباري لھأو االستدعاء )  من القانون األساسي2، فقرة 46المادة الوارد في  (المعني

؛  فقطالتحقیقعلى ذمة ھو الحبس )  من القانون األساسي2، فقرة 46المادة الوارد في ( باالعتقال قصودالم) ب
  .خاصتصریح إلى فیحتاج لعقوبة  لتنفیذا أما الحبس

  .اإلجباريباالستدعاء تصریح بالحبس التصریح یشمل ال) ج
  .حبسبالاإلجباري التصریح االستدعاء التصریح بال یشمل ) د
  ) من قانون المخالفات النظامیة97 والمادة 96المادة (اإلجباري تنفیذ عقوبات السجن أو الحبس . 8

یحتاج تنفیذ عقوبة السجن و. تنفیذ عقوبة سجنتصریحا لجریمة ما بسبب  فع دعوى عامة بر التصریح عتبرال ی
 منتصریح خاص إلى )  من قانون المخالفات النظامیة97 والمادة 96المادة (جباري إلأو الحبس ا
تخاذ قرار  والحصانة والالئحة الداخلیة بااتلجنة مراجعة االنتخاب یتم تكلیف لسیر العملوتیسیرا ..البوندستاغ

عند الحكم بعقوبات ثالثة أشھر، أو مدتھا  جاوزبالتنفیذ في حالة عقوبة السجن على أال  تتبشأن التصریح أَولي 
جاوز على أال تت)  الجنائیةات من أصول المحاكم460 من قانون العقوبات والمادة 55 إلى 53المواد ( متعددة

  .لثالثة أشھرعلى حدة  ةعقوبمدة كل 
  
   التأدیبیةاتجراءاإل. 9

جنائیة من جانب النیابة العامة إجراءات تخاذ بالنسبة التأدیبیة إجراءات اتخاذ ال یسري رفع الحصانة الخاص ب
إجراءات تخاذ بالنسبة الجنائیة ال یسري إجراءات تخاذ كما أن رفع الحصانة ال. البساتنفس المتوفر بسبب 
  .تأدیبیة

  . من البوندستاغتصریح جدید إلى ال یحتاج تنفیذ اإلجراءات التأدیبیةو
  

  قضایا محاكم الشرف والمحاكم المھنیة. 10
  .مكن النظر في قضایا أمام محاكم الشرف أو المحاكم المھنیة التابعة للحق العام إال بعد رفع الحصانة یال
  

  القضایا الخاصة بجرائم وجنح المرور. 11
لجنة مراجعة ُتكلف لسیر العمل تیسیرا و. م وجنح المرور فیما یتعلق بقضایا جرائتصریحمبدئیا منح الینبغي 
  . بھذا الخصوصباتخاذ قرار أَولي  والحصانة والالئحة الداخلیةاتاالنتخاب

  
  القضایا الخاصة باألفعال الجزئیة. 12

في حالة الطلبات ) 13رقم (لجنة مراجعة االنتخاب والحصانة والالئحة الداخلیة بإصدار قرار أَولي ُتكلف 
  .لخاصة باألفعال الجزئیةا
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  )القرارات األولیة(اإلجراء المبسط . 13
یجب إخطار فقرارا أولیا، ) ,C وB و12، 11، 8األرقام ( أصدرت اللجنة بناء على التفویض المعطى لھا ذاإ

ر صادر عد بمثابة قراُیو.  جدول األعمالفيبھ كتابة، دون إدراجھ البوندستاغ بھذا القرار عبر إبالغ الرئیس 
  .خالل سبعة أیام من اإلعالم بھ  لم یتم االعتراض علیھذامن البوندستاغ األلماني، إ

 
 خاصةفي حاالت تصریح وجوب إصدار ال. 14

  :ضروریاالبوندستاغ یكون تصریح 
 من 890المادة (  معینول بفعلمعین، أو على القب فعل لإلجبار على االمتناع عنتنفیذ الحبس النظامي ل) أ

  ). المدنیةاتالمحاكمأصول 
بعقوبة عند المخالفة، فإن ھذا التھدید ، فعلباالمتناع  عن فعل، أو القبول ب خاص ، ھدد حكم أو أمر توقیفذاإ

 دفع المدین إلى الوفاء بواجب اھدفھالقاعدة التي  ه ھذتإذا كانولھذا فإن التحقق مما . ة قانونیلقاعدة اُیعد تحدید
، فقرة 46، كما تعنیھ المادة "الدفع إلى تحمل المسؤولیة"، یعني انتھاكھاتقبل، قد تم في المسفعل االمتناع عن ال

 كانت النتیجة المتوقعة في القضیة ذاوال یھم إ". انتھاك فعل یواجھ خطر العقاب" من القانون األساسي بسبب 2
  .ھي الحبس النظامي أو الغرامة النظامیة

 ات من أصول المحاكم901المادة (على تقدیم الضمان المعزز بالقسم جبار المدین  إلتنفیذ عقوبة السجنل) ب
  .)المدنیة
 من 2، ففقرة 46لحریة الشخصیة بالمعنى الوارد في المادة حدا من اُیعد بالحبس مر األ تنفیذمجرد بما أن 

 والحصانة تالجنة مراجعة االنتخابلالبوندستاغ األلماني، فتصریح  فإنھ یحتاج إلى ذلكالقانون األساسي وب
أن تنفیذ إجراء اإلجبار على تقدیم الضمان المعزز بالقسم ضد عضو من في رأیھا أن تتمسك بوالالئحة الداخلیة 

 من جانب المحكمة لإلجبار على تقدیم الضمان المعزز حبس وكذلك األمر بال،أعضاء البوندستاغ باعتباره مدینا
  .من البوندستاغتصریح ال یحتاجان إلى م من ث، و"القانونیةوقوع تحت طائلة المساءلة ال "نبالقسم ال یعنیا

 من أصول 51المادة  (عن اإلدالء بالشھادة التغیب ةحالاإلجباري في  النظامي أو االستدعاء حبستنفیذ الل) ج
 ). المدنیةات من أصول المحاكم380 الجنائیة والمادة اتالمحاكم

 الجنائیة اتأصول المحاكم من 70المادة (بالشھادة بدون أسباب بسبب رفض اإلدالء حبس اإلجباري التنفیذ ل) د
 ). المدنیةات من أصول المحاكم390المادة و
  ات من أصول المحاكم888المادة  (هیقوم بھا غیریام بأفعال ال لقلحمل المدین على احبس اإلجباري تنفیذ الل) ھـ

 ).المدنیة
حبس المدین نفسھ لئال یتصرف في ممتلكاتھ لحریة لتنفیذ الحد من ا أو غیره من إجراءات حبستنفیذ الل) و

 ). المدنیةات من أصول المحاكم933المادة  (بشكل یضیع حق الدائن
 ). من قانون نظام المحاكم178المادة (تنفیذ الحبس النظامي بسبب إھانة المحكمة ل) ز
، 21المادة ( في قضایا اإلفالس  الحبسیذللمدین االعتیادي أو المدین للحق العام، وتنفاإلجباري الستدعاء ل) ح

 ). من الئحة اإلفالس2، فقرة 98المادة ، و3فقرة 
أ من أصول 126المادة ( العقلیة ولعالج ورعایة المصابین باألمراض النفسیةفي مشفى اإلیداع لتنفیذ ) ط

 ). الجنائیةاتالمحاكم
 ).قانون العقوبات وما یلیھا من 61مادة ال(الوقایة واإلصالح ھدف بللحریة سالبة إجراءات لتنفیذ ) ي
 ). الجنائیةات من أصول المحاكم387 و329، 236، 230، 134المواد (الستدعاء اإلجباري ل) ك
 ات من أصول المحاكم239 أو 236، 230، 125، 114طبقا للمواد بالحبس بناء على أمر لقاء القبض إل) ل

 .الجنائیة
  

  ون الحمایة من األمراض المعدیةإجراءات الحمایة بناء على قان. 15
ال تحتاج ولھذا . إجراءات الحمایة طبقا لقانون الحمایة من األمراض المعدیة طابع حاالت الطوارئتحمل 

 وما یلیھا من قانون الحمایة من األمراض المعدیة إلى رفع الحصانة، بغض النظر 29اإلجراءات طبقا للمادة 
  .حمایة عضو البوندستاغلو البوندستاغ أو لحمایة من عضت ضروریة لعما إذا كان

 أحد  إزاءالجھات المسؤولة أن تخطر رئیس البوندستاغ األلماني مباشرة باإلجراءات المتخذةیجب على لكن و
أو تكلف من تحقق   والحصانة والالئحة الداخلیة أن تاتویحق للجنة مراجعة االنتخاب. أعضاء البوندستاغ

اللجنة أنھا رأت  ذاإو. قانون الحمایة من األمراض المعدیةمستحقة طبقا لجراءات  كانت ھذه اإلذاإتحقق مما ی
.  قرار أَوليإصدار اإلجراءات المقررة عن طریق قفوأن تطالب بیمكنھا ضروریة أو لم تعد ضروریة، فغیر 

أن دستاغ رئیس البونفل ،الجھة المختصةإخطار  لم تتمكن اللجنة من االجتماع خالل یومین من وصول ذاإو
وعلیھ أن یعلم اللجنة بقراره دون .  والحصانة والالئحة الداخلیةاتحقوق لجنة مراجعة االنتخابیمارس ھنا 

  .إبطاء
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  جاریةالجراءات الجنائیة اإل. 16
جمیع بتكلیف رسمي أن توقف الجھات المختصة على یجب  التفویض النیابيمع تسلم عضو البوندستاغ 

التي أو تنفیذ عقوبة الحبس أو غیرھا من اإلجراءات  كذلك األمر بإلقاء القبضوجاریة جراءات الجنائیة الاإل
، جراءات اإل ھذه حدأوجب مواصلة ذا تإو. ضد عضو البوندستاغ )14أنظر رقم (لحریة الشخصیة تحد من ا

قد صدر قیقیة  التحاتجراءتصریح باتخاذ اإل لم یكن الذامن البوندستاغ قبلھا، إتصریح فیتحتم الحصول على 
 .مسبقا

 
 حاالت العفوالتعامل مع .17

تتم فیھا مالحقة أحد قد ال والحصانة والالئحة الداخلیة في جمیع الحاالت التي اتیحق للجنة مراجعة االنتخاب
 بسبب العفو، إجراءاتھاالمحكمة أن توقف  نتیجة عفو صدر مسبقا، أن تتوصل إلى نائیاأعضاء البوندستاغ ج

في مثل ھذه الحاالت بأن البوندستاغ لن یعترض على تطبیق قانون اإلعفاء من اللجنة ح بأن تصر وذلك
 . للبوندستاغ الجلسة العامةعلىوال تحتاج مثل ھذه الحاالت إلى عرضھا . العقوبة

 
B .  

 ، من قانون العقوبات4، فقرة 194، والمادة 2ب، فقرة 90ائیة طبقا للمادة نالتفویض بالمالحقة الج
التفویض بالمالحقة منح شؤون الحصانة القواعد الخاصة ب من 13ن طریق القرار األَولي طبقا للرقم یمكن ع

 وأیضا طبقا – الطعن المعادي للدستور في البوندستاغ – من قانون العقوبات 2ب، فقرة 90ائیة طبقا للمادة نالج
لنیابات العامة طلباتھا طبقا للتعلیمات وتوجھ ا.  إھانة البوندستاغ– من قانون العقوبات 4، فقرة 194للمادة 

العمل ھا برجاء قدم إلى وزیر العدل االتحادي الذي ی المالیةالغراماتإجراءات ائیة ونالججراءات الخاصة باإل
 من 4 فقرة 194 أو المادة 2ب، فقرة 90ائیة طبقا للمادة نالتفویض بالمالحقة الجبشأن منح قرار الاتخاذ على 

 .قانون العقوبات
 
C .  
 من 3، فقرة 382 الجنائیة، والمادة ات من أصول المحاكم3، فقرة 50باستجواب الشھود طبقا للمادة تصریح ال

  المدنیةاتأصول المحاكم
 من 2، فقرة 382 الجنائیة، والمادة ات من أصول المحاكم1، فقرة 50عن المادة عدول بالتصریح یمكن ال

على أن استجواب أعضاء البوندستاغ كشھود یتم في مقر الجلسات ، اللتین تنصان  المدنیةاتأصول المحاكم
ترفع النیابات العامة و. شؤون الحصانةالقواعد الخاصة ب من 13بواسطة قرار أَولي طبقا لرقم وذلك العامة، 

 االستجوابموعد یحل لم ذا  إتصریح،وال حاجة إلى إصدار ال. والمحاكم طلباتھا إلى رئیس البوندستاغ مباشرة
 . أسبوع جلسات البوندستاغيف
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  7المرفق 
  استجواب الحكومة االتحادیة

  
م األربعاء، الساعة الواحدة ایأع جلسات البوندستاغ، وذلك یبا استجواب الحكومة االتحادیة خالل أسجريی. 1

  .ظھرا
بالدرجة و  یوجھوا إلى الحكومة أسئلة ذات أھمیة آنیة في إطار اختصاصاتھا،نعضاء البوندستاغ أمكن ألی. 2

ویجب . ویمكن التقدیم لألسئلة بمالحظات تمھیدیة. ةسابقاألولى فیما یتعلق بجلسة مجلس الوزراء االتحادي ال
 .زاجیاإلجابة علیھا بإمكن من موجزة وتاألسئلة أن تكون 

 . من الالئحة الداخلیة للبوندستاغ1 فقرة  28یعطي الرئیس الكلمة مع مراعاة قواعد المادة . 3
 . دقیقة30تغرق االستجواب في العادة یس. 4
 ذا إ،یمكن أن یحصل أحد أعضاء الحكومة االتحادیة على الكلمة لمدة خمس دقائق في بدایة توجیھ األسئلة. 5

 .طلب ذلك
 30 استغرق االستجواب أكثر من ذاإو. دقیقةبما یتجاوز الثالثین یمكن للرئیس أن یطیل مدة االستجواب . 6

 .تمدید المدةوقت  التالیة بما یوازي ةلئسة األفتریص قلینبغي تدقیقة، ف
 وال یمس ذلك حق عضو ، إلیھمھاھیتوجتم یالذین أعضاء الحكومة االتحادیة أساسا یجیب على األسئلة . 7

  .في التحدثالمختص الحكومة االتحادیة 
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مالحقال



  1لحق رقم لما
  التعلیمات الخاصة بالنظام داخل البوندستاغ األلماني الئحة

  
 الصادرة صیغتھا ب)3386. ص  ،I یة،داتحاالریدة الرسمیة الج (2004تشرین الثاني عام /  نوفمبر25الصادرة بتاریخ 

 25مؤخرا عبر إعالنھا في عدلة والُم) 3483. ص  ،I، یةداتحاالریدة الرسمیة جال (2002آب عام / أغسطس7بتاریخ 
  )3386. ص،  I، یةداتحاالریدة الرسمیة جال (2004تشرین الثاني عام / نوفمبر

  
  1المادة 

  نطاق السریان
  
بشكل دائم أو   التابعة لھا وأجزاء المباني واألراضيدستاغ، والمبانينوإدارة الب(=  األلماني نى البوندستاغامبخدم ستُت

السلطة  وفیھا یمارس رئیس البوندستاغ .العمل البرلمانيإلنجاز)  من الالئحة الداخلیة للبوندستاغ2 فقرة 7المادة ، مؤقت
  . ھذه التعلیماتالئحةوفیھا تسري . علیھا وعلى قوات الشرطة التي یعینھا البوندستاغ ألمنھا وحراستھا

  
  2المادة 

  حق الدخول
  لجمھور لكل من غیر المتاحة ل األلمانيیحق دخول مباني البوندستاغ )1(
  البوندستاغأعضاء ) أ .1

  ومفوضیھم وأعضاء البوندسرات  االتحادیةأعضاء الحكومة) ب
  القوات المسلحةلشؤون  البوندستاغ األلمانيمفوض أو مفوضة ) ج

   ،2وفقا للفقرة  صادرة عن البوندستاغ األلمانيالالبوندستاغ بطاقة حامل .  2      
  .، ولكن لدواع مشروعة6 - 3وفقا للفقرات   األلمانيدستاغ الصادرة عن البوندستاغ بطاقة البونبحوزتھمن .  3      
  بطاقات كوندستاغ أیضابالدخول وبطاقات الھویة الصحفیة الخاصة بالبطاقات وتعتبر البطاقات الیومیة و           

  .بوندستاغلا           
  
   یحصل على بطاقة البوندستاغ)2(

  ویتھمعلى أساس بطاقة عض. 1  
   األلمان في البرلمان األوروبي عضاءاأل) أ    
   والدراسات الشاملةالبحثمن أعضاء لجان الخبراء ) ب    

  
  .ة السابقیةن في البوندستاغ على أساس حیازتھم لبطاقة العضوو السابقعضاءاأل. 2            

  عالقة العملعلى أساس . 3            
  والبوندسرات األلماني البوندستاغ في إدارة عامالت والعاملونال )أ   
  العاملون والعامالت لدى الكتل البرلمانیة) ب  
   البوندستاغأعضاءالعاملون والعامالت لدى ) ج  
  بمبنى البوندستاغ  األلمان في البرلمان األوروبيعضاءالعاملون والعامالت في مكاتب األ) د  
   مجموعة العمل المشتركة بین= (لمانیة المشتركةالعاملون والعامالت في مجموعة عمل المجالس البر) ه  

  )               البوندستاغ األلماني وبرلمانات الوالیات األلمانیة والبرلمان األوروبي
  یمكن أن یحصل على بطاقة البوندستاغ   )3(

  كل من بحوزتھ. 1  
  أو على مستوى )الدولة (ي الفیدرال العلیا على مستوى االتحادمصالح الحكومیةبطاقة عمل بإحدى ال) أ    

  لوالیات ا                         
  دبلوماسيسفر جواز ) ب            

  إذا لم یتعلق األمر بمجرد زیارةبطاقة عمل بأمانة البرلمان األوروبي أو بأمانة المفوضیة األوروبیة، ) ج           
  . مؤقتة              

اعتماد (في صورة بطاقة الھویة الصحفیة الخاصة بالبوندستاغ  ، وذلكعالمالعاملون والعامالت في مجال اإل. 2
من مكتب یة تشریعل مدة الدورة ایلة األلماني أو االعتماد طیومي أو سنوي من ِقبل المركز الصحفي للبوندستاغ

ُتمنح بطاقة و .)ركز الصحفي للبوندستاغ األلمانيمع الم بالتعاون تحادیةالالصحافة واإلعالم التابع للحكومة ا
 جواز ؛مثال(بطاقة ھویة ذات صورة ضوئیة إیداع مقابل  بوندستاغ للزیارات المؤقتة في صورة بطاقة یومیةال
 ممثلویحصل و. ، وذلك الستخدامھا في األیام المعنیةعند بوابة دخول البوندستاغ) شخصیةالبطاقة السفر أو ال

  .قسم الصحفيوسائل اإلعالم على ھذه البطاقة الیومیة من ال



  
على الحصول  )، على سبیل المثالالحرفیین، والموردینالعمال وممثلي االتحادات، (آخرین  یمكن ألشخاص )4(

 ساریة المفعول وتظل ، إلى البوندستاغ لدواع مشروعةال تقتصر على غرض الدخول المؤقت بطاقة للبوندستاغ
ات المؤقتة في بوندستاغ للزیارال ُتمنح بطاقةو .ساریة في إطار التعلیمات ال على األكثري نھایة العام الجارإلى

عند ) شخصیةالبطاقة السفر أو ال جواز ؛مثال(بطاقة ھویة ذات صورة ضوئیة إیداع مقابل صورة بطاقة یومیة 
  .بوابة دخول البوندستاغ، وذلك الستخدامھا في األیام المعنیة

 ویة ذات صورة ضوئیة كل منبطاقة ھإیداع یحصل أیضا على البطاقات الیومیة مقابل  )5(
   السابقة،تھمبرلمان األوروبي على أساس بطاقة عضویلن في ای السابق األلماناألعضاء .1
  في برلمانات الوالیات األلمانیة على أساس بطاقة عضویتھم في ھذه البرلمانات،عضاءاأل .2
مكاتب البوندستاغ ن في عملوالبرلمان األوروبي ممن ال یفي  األعضاء األلمانن والعامالت لدى یالعامل .3

 . إثبات المھنة على أساس، وذلك األلماني
  ـ حیازتھم ل على أساس لدواع مشروعةیسمح للضیوف بالدخول )6(

   دخولبطاقة .1
سفر ویسمح باستخدامھا للدخول الشخصیة أو جواز البطاقة البطاقة یومیة ُتمنح عند البوابة مقابل ترك  .2

 .لمرة واحدة ولوقت محدد
  على البطاقة بوضوح  الصالحیةفترةیتم تسحیل  )7(

  .نھایة العام الجاريإلى فترة الصالحیة تكون في العادة  .1
لبطاقات باو، مدة التفویض النیابيیلة ط)  أ1 رقم 2 بموجب الفقرة لصادرةالبطاقات ا العمل بسريی .2

التشریعیة   نھایة الدورةإلى نھایة عالقة العمل وبحد أقصى إلى ) د-) ب  3رقم  2 وفقا للفقرة صادرةال
 .للبوندستاغ األلماني أو للبرلمان األوروبيالجاریة 

ى إلة التشغیل وبحد أقصى مد ةلیفي العادة ط)  أ3رقم  2البطاقات الصادرة وفقا للفقرة ب یسري العمل .3
 .انتھاء صالحیة بطاقة العمل

. رة أقصر من ذلكسنة أو لفتلمدة  أو  واحدیوملحیة  بصال2 رقم 3یتم إصدار البطاقات وفقا للفقرة  .4
إلى البطاقات الصادرة بالتعاون مع مكتب الصحافة واإلعالم التابع للحكومة األلمانیة ب یسري العملو

 .  على األكثرللبوندستاغ األلمانيتشریعیة ال نھایة الدورة
ن  ویلزم مع فقدا، فیھ السبب الذي ُطلبت ألجلھ البطاقةنتفي صالحیتھا في الیوم الذي یةتفقد البطاق .5

 . الصالحیة إعادتھا إلى الجھة التي أصدرتھا
  . بشكل مكشوف وواضح للعیانمباني البوندستاغ األلمانيإلى  البطاقات التي تخول الدخول حملمبدئیا یلزم  )8(
 یتوجب على كل حاملي بطاقات البوندستاغ  بناء على طلب العاملین والعامالت المكلفین بمھام النظام واألمن )9(

ریح دخولھم على اتصإذا صدرت ، وریح دخولھما تصبرزواباني البوندستاغ األلماني أن یداخل مالموجودین 
 .أن یذكروا الغرض من تواجدھمفعلیھم ، 7 - 3الفقرات مع وباالرتباط  2 رقم 1ساس الفقرة أ

   من جانبھ أوحد المفوضینأالبوندستاغ األلماني أو اء عضأحد أ ال یسمح لمجموعات الزوار بالدخول إال بمرافقة) 10(
  تعلیمات الخاصةمع عدم المساس بال. إدارة البوندستاغ األلمانيعاملین في  أحد المكلفین برعایة المجموعة من ال       
   .تسجیل ودعوة مجموعات الزائرین وتقدیم الدعم المالي لھا ب       

   ةالمباني الفرعیبعض إلى دخول إضافیة  بصالحیات یمكن السماح للجمھور) 11(
 .ال یسمح بالدخول لألشخاص الذین یرفضون اإلجراءات األمنیة المطلوبة) 12(
         
   3المادة 
  عامة الالجلساتقاعة 

   للبوندستاغ األلماني أثناء الجلسات لكل منعامةقاعة الجلسات الإلى  یسمح بالدخول )1(
  أعضاء البوندستاغ،) أ.1  

  وندسرات، ومفوضیھمالبأعضاء ، والحكومة االتحادیةأعضاء )  ب
  القوات المسلحة بالبوندستاغ األلماني،أو مفوضة مفوض    )ج
  ،عامةإدارة البوندستاغ المكلفین بالعمل في قاعة الجلسات الفي  عاملینال  . 2
   وأعضاء البوندسرات بموجب بطاقة دخول للجلوس في االتحادیةالحكومة العاملین والعامالت لدى أعضاء . 3            

  .لبوندسراتل المقاعد المخصصة للحكومة أو    
وفود أجنبیة و، دبلوماسیینوصحفیین، (ألشخاص أو مجموعات معینة الزوار مدرجات إذا تم تخصیص أماكن في  )2(

 .عاتمجمولمن ینتمون لھذه التظل ھذه األماكن متاحة في المقام األول لھؤالء األشخاص أو ) وضیوف البوندستاغ
   كل منالمدرجاتھذه إلىالدخول  أولویة یحظى بإضافة إلى ذلك

   بالبوندستاغ والبرلمان األوروبي وبرلمانات الوالیات، والسابقیناألعضاء الحالیین) أ  
  إدارة البوندستاغ األلماني، بقسم خدمة الزوار خول صادرة عن الكتل البرلمانیة أو دمن بحوزتھ بطاقة ) ب  



  .لى تصریح منھأو من حصلوا عقسم خدمة الزوار ن  المنفردین المدعوین ممجموعات الزائرین أو الزائرین) ج  
  الزوار، وباالستعانة بمرشدمدرجات  خالل األوقات التي ال تنعقد فیھا الجلسات من عامة قاعة الجلسات الزیارة یمكن )3(

  .ص راشدینوال یسمح لألطفال تحت سن العاشرة بالمشاركة في الزیارة إال برفقة أشخا.  مختص     
  للعاملین إلى البھوسمح بالدخول ُیكما  .الشرقي أثناء الجلسات بالنسبة للدخول إلى البھو 1تسري قواعد الفقرة  )4(

  .البھو الشرقي  والعامالت لدى أعضاء البوندستاغ وكتلھ البرلمانیة، وموظفي البوندستاغ المكلفین بالعمل في    
  4المادة 

  ستاغالسلوك داخل مباني البوند
ما یجري  وار احترام ھیبة المكان ومراعاةوعلى الز. داخل مباني البوندستاغ األلماني الھدوء والنظاملتزام باالیتعین  )1(

البوندستاغ عمل ص التخلي عن كل التصرفات التي من شأنھا تعطیل خاوجھ بعلیھم ویتوجب . فیھ من عمل
  . لجانھ أو أجھزتھ ومرافقھعمل األلماني أو 

  .أو توزیع منشورات إال إذا كان مسموحا بتوزیعھاُیسمح برفع الفتات أو شعارات أوعرض  ال) 2(
ال و.  أو تنظیم جمع التبرعات في مباني البوندستاغجماعیةُتحظر الدعایة للبضائع أو توزیعھا، أو القیام بعمل طلبات ) 4(

داخل المبنى، كما  اآللیة المرخص بھا  البیعماكیناتمن لمحال المستأجرة أو في ایسري ذلك على توزیع البضائع 
  .ال یسري أیضا على توزیع البضائع بتكلیف من الجھات المختصة بمناسبة انعقاد مؤتمرات دولیة

  .ال یسمح بإحضار حیوانات إلى المبنى، باستثناء الكالب المخصصة لمرافقة العمیان) 4(
 ركنالمخصصة في المباني لماكن األ و،بین مباني البوندستاغة التحتیشبكة الربط بالنسبة لقواعد المرور تسري ) 5(

  الخاصة بالمسموح لذا یتوجب مراعاة الفتات التعلیماتو. وكل المساحات المروریة األخرى بالمباني ،السیارات
  . السیارات إال في إطار تصریح بذلكركنال یسمح بو .روحظموال

  
  5 المادة

  لبوندستاغ ولجانھقواعد سلوكیة خاصة لزوار جلسات ا
  

الحقائب  المعاطف أو المظالت أوإیداع  یتوجب على الزوار المنفردین أو المنتمین لمجموعات زائرةقبل الدخول  )1(
 أو أي أشیاء مشابھة مناظیروكذلك أجھزة التسجیل أو النقل أو اإلرسال أو إعادة البث بالصوت أو بالصورة، أو ال

یمكن السماح و . إذا خضعت للتفتیش،ال یسري ذلك على حقائب الیدو. المالبسحفظ ألركان المخصصة لافي 
  .باستثناءات خالل األیام الخالیة من الجلسات

أو  لنظامإخالل باالقیام بأي  أوھتافات أو إطالق  على زائري الجلسات التعبیر عن إعجابھم أو استیائھمحظر ُی )2(
 . تعطل مسار الجلسةأي تصرفات من شأنھا أنالقیام بقواعد اللیاقة، وكذلك ب

  
  6المادة 

  التسجیالت بالصورة والصوت، ووسائل اإلعالم
سمح باستخدام أجھزة التسجیل والنقل واإلرسال أو إعادة البث بالصوت أو الصورة ألغراض العمل الصحفي إال ال ُی) 1(

. على مباني البوندستاغلسلطتھ رستھ وحسب القواعد التي یحددھا الرئیس انطالقا من ممابموافقة رئیس البوندستاغ األلماني 
  . ةوءیحظر أیضا أي تصویر غیر مصرح بھ لمستندات شخصیة بشكل یجعلھا مقرُو
  . تسجیل الجلسات العامة للبوندستاغ ولجانھ بالصوت والصورة إال من األماكن المخصصة لذلكیجوز ال ) 2(
ُیسمح  لكنو، ص لألغراض الدعائیةاخجھ لك وبوكذ إجراء تسجیالت بالصوت والصورة ألغراض تجاریة، وحظرُی) 3(

وال یسمح  ،داخل المبنىللموجودین الحقوق الشخصیة بالعمل البرلماني وال ضر ب، طالما أن ذلك ال ی خاصةألغراضبھا 
  .غیرمع عدم المساس بحقوق ال. بذلك في قاعات وغرف الجلسات إال في األوقات التي ال تنعقد فیھا الجلسات

  
  7المادة 

  دخول المبنىالمنع من و، ةالمباشرالقوة  استخدام األمن، وموظفيواعد خاصة بق
ویجب اتباع . یتوجب على العاملین والعامالت المختصین تنفیذ مھام النظام واألمن الالزمة لحمایة العمل البرلماني) 1(

  .تعلیماتھم
 ممارسةعند  بالقوة المباشرة قانون الخاصالى بمقتض على األمن والنظام یمكن اللجوء إلى القوة المباشرة احفاظ )2(

   .تھ الرسمیةحكومي سلط موظف شرطة
  .الئحةمن یخالف مواد ھذه الكل قد یتعرض للطرد من البوندستاغ األلماني ) 3(
  .دخول المبنىمن  بالمنع أمرا  أن یصدر،الئحةحدوث خرق لھذه ال في حالة ،األلمانيالبوندستاغ یحق لرئیس ) 4(
  

  8 المادة
  المحال التجاریة المستأجرةوخاصة، الفعالیات ال



بھیئات  رئیس البوندستاغ األلماني بشأن السماح باستخدام قاعات البوندستاغ األلماني لتنظیم فعالیات خاصة یقرر) 1(
 أو استخدام القاعات الخاصة بالكتل بمنحاإلجراءات الخاصة یمس ذلك وال . حكومیة أو منظمات أو جھات أخرى

  .برلمانیةال
یمكن للبوندستاغ األلماني أن یطلب فالسماح باستخدام قاعات داخل مباني البوندستاغ األلماني لتنظیم فعالیات، إذا تم  )2(

  .بحوزتھ بطاقة الدخول الصادرة من قبل المنظمینمن  إال لاتھذه الفعالیزیارة من الجھة المنظمة أال تسمح ب
كما . 1وفقا للفقرة المسموح بھا في حالة الفعالیات  البوندستاغ األلماني بالنظام داخلالتعلیمات الخاصة الئحة تسري ) 3(
  .أیضا على الفعالیات الخاصة بالبوندستاغ األلماني سريت
  .بشأنھا قد علیھااتعاالتفاقات الُم بالنسبة لھا تسري فللغیر على أساس من عقود اإلیجار، إذا ُتركت أماكن ) 4(
  

  9المادة 
  یف والمرافق الخاصةة واألرشالمكتب
  .ستخدام المكتبة واألرشیفات والمرافق الخاصة األخرى تسري تعلیمات االستخدام الخاصة بكل منھااعند 

  
  10المادة 
  ختامیةقواعد 

  
 .  بدخول الزوار أو مجموعات الزائریناتالتصریح حق لرئیس البوندستاغ األلماني أن یقلص أو یمنع لدواع خاصةی) 1( 
  .ھذه الالئحة أحكامبشأن االستثناءات من  یقررأن  لھو
  . أن یصدر تعلیمات إضافیةسلطتھ على مباني البوندستاغ بموجب ممارستھ لاأللماني یحق لرئیس البوندستاغ ) 2(



  لتعلیمات الخاصة بالنظام داخل البوندستاغالئحة املحق ل
  یةنظامالالمخالفات بالخاص قانون ال

بموجب المادة ة مؤخرا عدلالُمو) 602ص ، Iیة، داتحاالریدة الرسمیة جال( 1987 شباط/فبرایر19ي فُمعلنة ة التفي صیغ
 الئحة لتغییرو، یةمخالفات النظامالن قوانی وةیئقوانین الجناالوفي  قضاءقوانین الفي  والیورالعمل ب من قانون 16 فقرة 24

  ،I، یةداتحاالریدة الرسمیة جال (2001كانون األول / دیسمبر 13 بتاریخ والصادر.استمارات اإلنذار وتغییر قوانین أخرى
  )3579 و 3574ص 

  
  ةتشریعیالنظام في مقر إحدى الھیئات المات الخاصة بیالتعلالئحة  خرق 112المادة "
 إلحدى  أو الفیدرالي لالتحادة تابعةتشریعیھیئة أي ھا تالتعلیمات التي أصدرالئحة رق  كل من یخنظامللكون مخالفا ی )1(

 أو األمن تواجد، أو فیما یخص الا واألرض التابعة لھاھادخول مبنبص تفیما یخھیئة  الهرئیس ھذ  أصدرھا أو،الوالیات
  . بشكل عام أو في حاالت منفردةا أو أرضھاوالنظام في مبانیھ

  .بغرامة مالیة تصل إلى خمسة آالف یوروالنظام  مخالفة ةعاقبیمكن م) 2(
 على أعضاء البوندستاغ وال على ارئیسھ  تعلیمات أوةتشریعیأي ھیئة  بتعلیمات المتعلقتان 2 و 1تان تسري الفقرال ) 3(
 إلحدى ةتشریعیھیئة عندما یتعلق األمر ب ، أیضاریانوال تس،  أو مفوضیھمالحكومة االتحادیةضاء البوندسرات أو عأ

  ." وال مفوضیھمتھاأعضاء حكوم، على أعضاء برلمان ھذه الوالیة وال على ارئیسھبالوالیات أو 
  
  ةتشریعیعمل ھیئة  ب تعطیل 106المادة "
رئیس أصدرھا  أو ، أو إلحدى الوالیات الفیدرالي تابع لالتحادةتشریعیأي ھیئة ھا تالتعلیمات التي أصدرالف یخمن كل ) 1(

 أو ھیئةفردة، ویعیق بذلك نشاط ال بشكل عام أو في حاالت منا أو أرضھا، فیما یخص األمن والنظام في مبانیھھیئة الهھذ
  . أو بغرامة مالیة واحدعامإلى عاقب بالحبس لمدة قد تصل ، ُییعطلھ

 على أعضاء البوندستاغ وال ا أو رئیسھةتشریعیأي ھیئة بتعلیمات  المتعلقة 1العقوبات الواردة في الفقرة  ال تسري) 2(
 ة تابعةتشریعیھیئة  عندما یتعلق األمر ب، أیضام، وال تسري أو مفوضیھالحكومة االتحادیةعلى أعضاء البوندسرات أو 

  ."، على أعضاء برلمان ھذه الوالیة وال على أعضاء حكومة الوالیة وال مفوضیھمارئیسھبإلحدى الوالیات أو 
   



   2 الملحق
  لالئحة الدخلیة للبوندستاغ من ا3 فقرة 73 وفقا للمادة محاضر اللجانلتعامل مع تعلیمات خاصة با

  
  1987 أیلول/ سبتمبر7 بتاریخ مجلس الرئاسة بقرارُمعدلة و، 1975 أیلول/ سبتمبر16صادرة بتاریخ 

  
I.  
أن لدیھ  كل من یثبتجوز إتاحة محاضر الجلسات غیر العلنیة للجان، والتي ال ُتعد شؤونا سریة، لالطالع علیھا من ِقبل ی

  . إدارة البوندستاغعات قافيعلى أن یكون ھذا االطالع ،  بذلكاھتماما مشروعا
  :الخاصة التالیةتعلیمات وبھذا الخصوص تسري ال

  .یةتشریع أو بعد انتھاء الدورة الالمعنيالقانون سمح باإلطالع على محاضر الجلسات غیر العلنیة بعد إعالن ُی .1
الئحة الداخلیة  من ال2 فقرة 73المادة ( "فقطفي نطاق العمل لالستخدام " ملحوظةعلى اللجنة أن تضع یجب . 2

-یةتشریعبعد إعالن القانون أو انتھاء الدورة الُتتاح للرأي العام بال قیود ، حتى أال نبغي یعلى المحاضر التي ) للبوندستاغ
  .  من ھذه التعلیمات الخاصة1رقم كما ورد في 

في الوقت نفسھ، أن اللجنة  إذا قررت  التالیة على أقصى تقدیر، إالیةتشریعفعالیتھا بعد انتھاء الدورة التفقد ھذه الملحوظة 
یتم فضر، امحأحد الوإذا كانت الملحوظة متعلقة فقط بأجزاء من . ذلكتتیح اإلطالع على ھذه المحاضر في فترة سابقة على 

  . بشكل منفصل بالمحضرألجزاءا  وإرفاق،على ھذه األجزاءھا وضع
نسخھ وتوزیعھ ال ب وھذا التسجیل حرفیابنقل سمح ال ُیف صوتي،  اللجان على وسیطإلحدى إذا تم تسجیل جلسة غیر علنیة .3

 حرفيبعد أسبوع من توزیع المحضر، أو النقل الیتم محو التسجیل الصوتي  و. على أعضاء اللجنة إال تم إقرار ذلك مسبقا
  .إال إذا أقرت اللجنة غیر ذلك لجلسة اللجنة

 ضع شروطا لھذاجوز لھ أن ی وی، شروع باإلطالع على المحاضرمالھتمام الابشأن التأكد من توفر الرئیس  یقرر .4
  .االطالع 

  
II.  

إلى حین صدور تم تطبیق ما یلي السریة، فیالشؤون ال تخضع لالئحة حمایة تقصي الحقائق محاضر لجان إذا كانت 
  :محاضرھذه الأخرى للتعامل مع تعلیمات 

 على سبیل المساعدة   إال بطلبمة التحقیق أو حل اللجنة ، نھایة مھ حتى موعد سمح بتسلیم محاضر اللجنةال ُی. 1
  ). من القانون األساسي1 فقرة 35 المادة(القانونیة 

  وتقرر اللجنة بشأن. بذلكاھتماما مشروعا   أن لدیھكل من یثبتلاإلطالع على محاضر الجلسات العلنیة مكن إتاحة یو       
  . االستثناءات     

   .توصیات بشأن التعامل الالحق مع محاضرھاقدم قبل إنھاء مھمتھا أن تصي الحقائق تقیتوجب على لجنة .  2
  .عن ھذه التوصیاتعدول بشأن التقصي الحقائق ویقرر الرئیس بعد حل لجنة       

  
III.  

ذات المحتوى الشخصي من لتماسات ستثنى االُتو.  والمستندات المشابھة اللجنةعلى مطبوعاتتعلیمات ھذه التسري 
  .عملیة اإلطالع على المحاضر



  مشتركة للجنة الوساطةالالئحة ال. ب
   

  
  ،)103ص  ، IIیة، داتحاالریدة الرسمیة جال( 1951 أیار/ مایو5 الصادرة بتاریخ 
 ھا واعتمد)677ص ، Iیة، داتحاالریدة الرسمیة جال (2003 نیسان/ أبریل30بتاریخ اإلعالن عبر المعدلة مؤخرا و

  .2009تشرین األول / أكتوبر 27قرار الصادر في البالسابعة عشرة تشریعیة لدورة اللاني البوندستاغ األلم



  :الالئحة الداخلیة التالیةللجنة الوساطة  البوندسرات،  بموافقة،أقر البوندستاغ من القانون األساسي 77لمادة ا لتطبیق
  

  1المادة 
  األعضاء الدائمون

  . عضوا لتشكیل لجنة الوساطة الدائمة16حدة  البوندستاغ والبوندسرات كل على رسلی
  

  2المادة 
  الرئاسة

 وینوبان ،لجنة كل ثالثة أشھرالرئاسة لتناوب البوندسرات أعضاء ستاغ وعضوا من البوندأعضاء تختار اللجنة عضوا من 
  .عن بعضھما في رئاسة اللجنة

  
  3المادة 
  اإلنابة
. لةرِسالُم ھیئة أعضاء ال منمن ینوبون عن أعضاء اللجنة ن یكونیجب أكما . أن یعین من ینوب عنھ كل عضوعلى یجب 
  .فیھاألعضاء تحتم أن ینوبوا عن اجلسات اللجنة إال إذا حضور بمح لمن ینوبون عن األعضاء سوال ُی

  
  4المادة 
  األعضاء ونوابھم تغییر

إال أربع مرات  ا سحبھمبھ عن طریقسمح بتغییر عضو أو نائال ُیمع ذلك و، حب أعضاء اللجنة ومن ینوبون عنھمس جوزی
  .للبوندستاغتشریعیة الدورة النفس فقط خالل 

  
   5المادة 

  الحكومة االتحادیة
  . علیھم ذلك بناء على قرار اللجنة، ویتوجب لجنة الوساطةالمشاركة في جلساتیة تحادیحق ألعضاء الحكومة اال

  
  6المادة 

  مشاركة أشخاص آخرین
  .آخرین في الجلسات إال بناء على قرار من اللجنةسمح بمشاركة أشخاص  ال ُی

  
   7المادة 

  )اكتمال النصاب القانوني للجنة (القدرة على اتخاذ القرار
اجتماع اللجنة وإبالغھم بجدول األعمال قبل  دعوة األعضاءإذا تمت  ،تصبح اللجنة قادرة على اتخاذ القرار )1(

  .ضوا على األقل عشر عاجتماع اثنعلى األقل، وحضر اال خمسة أیامب
 .في البوندستاغ والبوندسرات البرید الجھات المسؤولة عن توزیعإلى تبدأ مدة الدعوة اعتبارا من تسلیمھا  )2(
 البوندستاغ وسبعة من أعضاء البوندسرات سبعة من أعضاء  الجلسةإذا حضر ،اقتراح وفاقإقرار للجنة یمكن  )3(

 . على األقل
 
  8المادة 

  األغلبیة
  .تھا بأغلبیة أصوات أعضائھا الحاضرینااللجنة قرارتخذ ت
  

  9المادة 
  فرعیةلجان الال

  .ا فرعیة لھالجانُتكون أن  یجوز للجنة 
  10المادة 

   في البوندستاغاإلجراءات
  

ویقوم .  مباشرة  جدول أعمال البوندستاغفيبتغییر أو إلغاء قانون أقره البوندستاغ خاص  اقتراح وفاقدرج أي ُی )1(
  . البوندستاغ والبوندسراتإلىبتقدیم تقریر بھذا الخصوص   معین من اللجنةعضو

وال یسمح .  حول االقتراحیمكن قبل التصویت اإلدالء بتصریحاتو . فقطاقتراح الوفاقیصوت البوندستاغ على  )2(
 .أخرى حول الموضوعطلبات بتقدیم 



ح ما إذا كان اقترأن یحدد االجب یف،  الذي تم إقراراهالقانون عدة تعدیالت علىإدخال  على اقتراح الوفاقنص  إذا )3(
 اقتراح الوفاقإذا تضمن و. ، وإلى أي مدى یمكن عمل ذلك مجتمعةعلى التعدیالتسیتم التصویت في البوندستاغ 

  عن نصوفاقح الاقترالعدول  كل على  في البوندستاغیتم التصویتفتعدیالت في القانون األساسي، إجراء 
تصویت تم إجراء وإذا .  بشكل منفصل من القانون األساسي2 فقرة 79لمادة ل اطبقذي أقره البوندستاغ القانون ال
 . ككلاقتراح الوفاق على ختاميإجراء تصویت لزم یفعلى عدة تعدیالت، منفصل 

 
  11المادة 

  القانون إقرارالتصدیق على  بشأن اقتراح وفاقفي حالة اإلجراء 
ویكون . من البوندستاغحاجة إلقرار جدید للقانون ال فالبوندستاغ، ه أقرقانون ى التصدیق عل على اقتراح الوفاقإذا نص 

  . باالقتراحإبالغ رئیسي البوندستاغ والبوندسراتأن یقون دون إبطاء بعلى رئیس اللجنة 
  

  12المادة 
  إنھاء اإلجراء

ز لكل عضو من یجوف، ل الموضوع نفسھ حواقتراح وفاق إلى في ثاني جلسة ُتدعى لھا اللجنةإذا لم یتم التوصل  )1(
  .أعضاء اللجنة التقدم بطلب إنھاء اإلجراء

 . في الجلسة التالیةوفاقالقتراح غلبیة التوفر األ إذا لم ت،عد اإلجراء منتھیاُی )2(
 .اقتراح وفاقالتوصل إلى دون بطریقة أخرى إنھاء اإلجراء یجوز بأي ال  )3(
 .ورا رئیسي البوندستاغ والبوندسرات وأن یبلغ بذلك ف،نھاء اإلجراءإؤكد على رئیس اللجنة أن ییتوجب  )4(

  
   13المادة 
  الالئحةب عملالإبطال 

  إال إذا قرر البوندستاغ قبلإلغائھا،ب االبوندستاغ أو البوندسرات قرار من اتخاذ یبطل العمل بھذه الالئحة بعد ستة أشھر
  .تعدیلھا وبموافقة البوندسراتانتھاء ھذه المدة 



  .ج
  خلیة للبوندستاغ األلمانيمسرد مصطلحات الالئحة الدا



  أ
  2 فقرة 41المادة : مدرجات الزوار والمستمعین فياإلعجاب أو االستیاء إبداء 
   3 فقرة 7 المادة :دارة البوندستاغذات األھمیة إلعقود الإبرام 

   2 مرفق :اتحادات، تسجیل
  اتفاقیات مع دول خارجیة 

  86المادة و، 4 فقرة 81 المادة :التصویت بشأن اتفاقیات مع دول خارجیة  
  3 فقرة و1 فقرة 78 المادة :المداولة حول اتفاقیات مع دول خارجیة  
  88 المادة :طلبات اتخاذ القرار بشأن اتفاقیات مع دول خارجیة  

  2  فقرة82 المادة :تفاقیات مع دول خارجیةلالتعدیل طلبات  عدم جواز تقدیم
  3 فقرة 48 المادة :األغلبیة المطلوبة من التثبت

  14 المادة ):أعضاء البوندستاغ (إجازات النواب
  إجراء القرعة 

  2 فقرة 2 المادة :إجراء القرعة عند تساوي األصوات في انتخاب رئیس البوندستاغ   
  11مادة ال ):عدد األعضاء(القوة إجراء القرعة على ترتیب الكتل البرلمانیة عند تساویھا في   

  2 فقرة 119المادة و، 41ادة  إلى الم36المادة  :إجراءات نظامیة
  2 فقرة 41المادة : مدرجات الزوار والمستمعینإخالء 

  39المادة : اإلقصاء  أويالنظامالتنبیھ اعتراض على 
  2 الفقرة 41 المادة :المستمعینإقصاء 

  38 المادة :نائبقصاء إ
   40 المادة :مزعجضجیج الجلسات بسبب قطع 

  2 فقرة 119ادة  الم:في الجلسة التالیةتوجیھ اللوم 
  36 المادة :لمحافظة على النظامإلى االدعوة 

  36المادة : المناقشةموضوع التنبیھ إلى االلتزام بحدود 
  40 المادة :مزعجضجیج رفع الجلسة بسبب 

  1 فقرة 41 المادة :سلطة الرئیس النظامیة إزاء غیر األعضاء في البوندستاغ
  2 فقرة 69، المادة 3 فقرة 59 المادة :السلطة النظامیة لرئیس اللجنة

  1 فقرة 7 المادة :مباني البوندستاغفي  الحفاظ على النظام
  37 المادة :الكلمةحق سحب 

  
  جابةاإل> أجوبة

  102المادة و، 101المادة : الكبیرة على االستجوابات جابةاإل  
  104المادة : الصغیرة على االستجوابات جابةاإل  
  4مرفق و ، 105المادة  :الحكومةالستجواب لمخصص إلجابة على أسئلة خالل الوقت اا  
  16 إلى 13 رقم 4مرفق و، 105 المادة :اإلجابة على أسئلة كتابیة  
  2 فقرة 27 المادة :لمتحدثإلى ااإلجابة على أسئلة موجھة   

   122 المادة :إحالة القوانین المعتمدة
  لجنةاإلحالة إلى 

  2 فقرة 78 المادة :الطلباتإحالة   
  1 فقرة 114 المادة :القوات المسلحة البوندستاغ لشؤون قریر مفوضإحالة ت  
  البوندستاغ إبالغ  بغرض ستنداتومإحالة تقاریر   
  93 المادة :وثائق االتحاد األوروبي /إحالة اقتراحات  
  2 فقرة 88المادة : طلب اتخاذ القرارإحالة   
  1 فقرة 80 المادة :القوانینمشروعات إحالة   
  2 فقرة 96 المادة :حات المالیةإحالة االقترا  
  1 فقرة 95 المادة :احالة اقتراحات المیزانیة  
  1فقرة  109مادة ال :إحالة االلتماسات  
  92 المادة :القانونیةالمراسیم إحالة   

  94 المادة :إحالة االقتراحات الخاصة باالستقرار
  4 فقرة 80 المادة :إحالة مبسطة إلى لجنة

  3 فقرة 82 المادة :انیةالثالمداولة اإلحالة في 
  



   المادة : من القانون األساسي2فقرة  113إعادة اإلحالة بناء على طلب الحكومة االتحادیة وفقا للمادة 
   2 فقرة 87

  ) ز53 المادة :حظر التصویت باالسم على اإلحالة إلى لجنة
  91المادة و، 51المادة و، 2 فقرة 45المادة  :إحصاء

  51 المادة :إحصاء األصوات
  91 المادة :البوندسرات إحصاء األصوات حول اعتراض 

  51 المادة :إحصاء األصوات لوجود شكوك حول نتیجة التصویت
  2 فقرة 45 المادة :اكتمال النصاب القانوني لتحدیدإحصاء األصوات 

  52المادة و، 2 فقرة 51المادة و، 9 المادة :إحصاء األصوات من ِقبل األمناء
  50 المادة :حادیةاختیار مقر مصلحة ات

  
  إدارة 

  22 المادة :إدارة جلسات البوندستاغ  
  60، والمادة 59 المادة :إدارة جلسات اللجان  

  إدارة البوندستاغ
  7 المادة :اإلدارة عبر رئیس البوندستاغ  

  122 المادة :المعتمدةإرسال القوانین 
  أرشیف

  3 فقرة 116ادة  الم:ستاغدحفظ التسجیالت الصوتیة والفیلمیة لجلسات البون  
  16 المادة ):أعضاء البوندستاغ (استخدام األرشیف من قبل النواب

  4 فقرة 6 المادة :تنظیم شؤون األرشیف من خالل لجنة فرعیة تابعة للجنة الشیوخ
  ، األسئلة الكتابیةطرح األسئلة، وقت الصغبرة، االستجوابات الكبیرةاالستجوابات > استجوابات

  104المادة و، 3 فقرة 75 المادة :الصغیرةاالستجوابات 
  1 فقرة 77 المادة :الطباعة والتوزیع  

  104المادة : الصغیرةطلب االستجوابات 
  103  إلى المادة100المادة : الكبیرةاالستجوابات 

  101 المادة :اإلجابة  
  100 المادة :تقدیم الطلب

  1فقرة 76 المادة :التوقیع
  102 المادة :رفض اإلجابة
  )ج( 2 فقرة 75المادة : الكبیرةالقرار بشأن االستجوابات طلبات اتخاذ 

  1 فقرة 77 المادة :الطباعة والتوزیع
  103المادة  :قصر المداوالت حول االستجوابات على أیام بعینھا

  100المادة : بأسباب االستجوابمذكرة 
  استدعاء

  68المادة و، 42 المادة :استدعاء عضو في الحكومة االتحادیة  
  2 فقرة 115المادة  :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض استدعاء   

  أ80 المادة :استشارة لغویة
  5 إلى 3 رقم 4مرفق  :أسئلة إضافیة خالل وقت طرح األسئلة

  9 رقم 4 مرفق :األسئلةطرح خالل وقت   عاجلةأسئلة
  لدیھم معلومات أشخاص 
  6 فقرة 70المادة : بدل مصروفات  
  70 المادة :ستماعالمشاركة في جلسات اال  

  52 إلى المادة 48 المادة :أشكال التصویت
  3المادة 45المادة :أصوات باطلة

  3 فقرة 45 المادة : اكتمال النصاب القانونيتحدیدأصوات باطلة أثناء 
  2 فقرة 41المادة و، 40 المادة :مزعج في جلسات البوندستاغضجیج 

  طالعا
  16 المادة :طالع على الملفاتا  

  117 المادة : مكتوبة باالختزالةص كلمعلى نطالع اال
  2 فقرة 87المادة و، 85المادة و، 3 فقرة 82 المادة :إعادة إحالة إلى اللجان



  2 فقرة 99المادة و ،3  فقرة83 المادة :مشروع قانون) رفض(إعادة 
  44المادة : المناقشةإعادة فتح باب 

  5 فقرة 20المادة  :إعادة التصویت أو االنتخاب
  اضاعتر

  121المادة و، 120المادة  :)نائب(على المحضر الرسمي اعتراض   
  91 المادة :اعتراض البوندسرات  

  39المادة : التنبیھ النظامياعتراض على 
  5 فقرة 20 المادة :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة النواب(اقتراع تصویت أو   إلغاءعلىاعتراض 

  2فقرة  78  المادة:)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة النواب(ع لم ُتوزطلبات اعتراض على التصویت على 
  2 فقرة 55 المادة :)ثلث أعضاء اللجنة( اعتراض على الحل المبكر للجنة فرعیة

  2  فقرة88 المادة :)مقدم الطلب (اعتراض على إحالة طلبات اتخاذ القرار إلى لجنة
  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة النواب( المداولة في موضوعات خارج جدول األعمالعلى اعتراض 

  3 فقرة 20المادة 
  1 فقرة 55 المادة :)ثلث أعضاء اللجنة( تشكیل لجنة فرعیة علىاعتراض 

  2 فقرة 64 المادة :)كتلة برلمانیة في اللجنة(في اللجنة اعتبار مقترحات منتھیة اعتراض على إعالن 
  2 فقرة 61 المادة :)برلمانیة في لجنةكتلة ( اعتراض على توسیع جدول أعمال لجنة

  67 المادة :)نائب(في اللجنة بعد طلب تحدید اكتمال النصاب القانوني المناقشة  اعتراض على مواصلة
  46 المادة :)نائب(اعتراض على سؤال 

  3 فقرة أ93 المادة :اعتراض على تصریحات لجنة الشؤون األوروبیة من قبل لجنة مختصة
  2 فقرة 20 المادة :)نائب(الشروع فیھ أعمال البوندستاغ قبل اعتراض على جدول 

  13 رقم ، أ6مرفق  :)نائب( في قضایا الحصانة األوليالقرار على اعتراض 
  أعضاء البوندستاغ

  14 المادة :إجازات األعضاء
  16 المادة :طالع أعضاء البوندستاغ على الملفاتا  

  76المادة و، 75المادة  :اقتراحات من أعضاء البوندستاغ
  39المادة و، 38 المادة :البوندستاغإقصاء عضو   

  أ 69المادة و، 4 و3 تانفقرال 69المادة و، 1 فقرة 7 المادة :ن بدون حق التصویت في اللجانوأعضاء استشاری
  2 فقرة 109المادة و، 3فقرة 

  123المادة و، 1 فقرة 77 المادة :توزیع المطبوعات
  13 المادة :حقوق األعضاء

  1 فقرة 57 المادة :ة اللجانعضوی
  15 المادة :الطعن في العضویة

  15 المادة :العضویةسقوط 
  1مرفق و، 18 المادة :السلوك ألعضاء البوندستاغقواعد 

  2 فقرة 69 المادة :المشاركة في جلسات اللجان كمستمعین
  3أ فقرة 69المادة : للجنةة علنیموسعة والمشاركة في مداوالت 

  11المادة  :الشاغرةالمقاعد 
  1 فقرة 71المادة و، 2 فقرة 57المادة  :نواب بال كتلة برلمانیة كاستشاریین في اللجان بدون حق التصویت

  13 المادة :واجبات األعضاء
  

  تصریحات> إعطاء تصریحات
  27 المادة :إعطاء الكلمة وطلبات الكلمة

  2 فقرة 28 المادة :إعطاء الكلمة لمقدمي الطلبات والتقاریر  
  59 المادة :طاء وطلب الكلمة في اللجنةإع  
  8 رقم 5مرفق : آنیةقضایا مناقشة إعطاء وطلب الكلمة في   

  44 المادة :إعطاء الكلمة للحكومة االتحادیة
  31 المادة :إعطاء الكلمة من أجل تصریح حول التصویت

  32 المادة :إعطاء الكلمة من أجل تصریح خارج جدول األعمال
  30المادة : المناقشةیح حول إعطاء الكلمة من تصر

  3أ فقرة 69المادة : للجنةعلنیة موسعة وإعطاء وطلب الكلمة في مداوالت 
  46المادة و، 29 المادة :الالئحة الداخلیةمراعاة إعطاء وطلب الكلمة حول 



  2 فقرة 27المادة  :مداخلة قصیرة بسؤاللعطاء الكلمة إ
  2 فقرة 27  المادة:لمداخلة قصیرة بمالحظةعطاء الكلمة إ

  1فقرة 115 المادة :ات المسلحةالقوالبوندستاغ لشؤون إعطاء الكلمة لمفوض 
  28 المادة :الترتیب في إعطاء الكلمة

  عالناإل
  3  و2 تانفقرال 57 المادة :اإلعالن عن أعضاء اللجان

  3 مادة 61 المادة : عن جلسات اللجاناإلعالن
  1فقرة  أ69مادة ال: للجنةعلنیة موسعة واإلعالن عن مداوالت 

  22المادة و، 1 فقرة 21المادة و ،2  و1 تانفقرال 20 المادة :وجدول األعمالموعد الجلسة اإلعالن عن 
  3 و2 تانفقرال 48المادة  :األغلبیة

   2 فقرة 98المادة و، 2 فقرة 97 المادةو، 3و 2 تانفقرال 2 المادة :أغلبیة أعضاء البوندستاغ
  2قرة  ف48 المادة :أغلبیة بسیطة

  2 فقرة 50 المادة :أغلبیة في اختیار مقر مصلحة اتحادیة
المادة و، 84المادة و، 1 فقرة 81المادة و، 2 فقرة 80المادة و، 19 المادة :أغلبیة الثلثین من األعضاء الحاضرین

  126المادة و، 2 فقرة 91
  3 فقرة 48 المادة :، إثباتھامعینةأغلبیة 

  3 فقرة 48 المادة :األغلبیة المطلوبةالتأكد من   
  

  افتتاح
  3 فقرة 44المادة و، 23المادة : المناقشةافتتاح   
  22 المادة :افتتاح الجلسة  

  )  ه1 فقرة 75 المادة :)تقاریر ومستندات (البوندستاغإبالغ 
  2 فقرة 77 المادة :الطباعة وتوزیع التقاریر والمستندات

  ، إحالة إلى اللجنةداولةم تصویت، طلبات،> 76، المادة 75 المادة :اقتراحات
  3 فقرة 83 المادة :الثانیةالمداولة رفض اقتراحات في   

  78 المادة : حول االقتراحاتتمداوال
  أ 69المادة : للجلسةعلنیة موسعة ومداوالت 

  77 المادة :طباعة وتوزیع االقتراحات
  أ122المادة  :تقدیم االقتراحات كمستند إلكتروني

  96دة  الما:االقتراحات المالیة
  99 المادة :) من القانون األساسي81المادة (قوانین عاجلة مشروعات 

  95 المادة: اقتراحات المیزانیة
  94المادة  :اقتراحات خاصة باالستقرار

  93المادة و، 80 المادة :اقتراحات خاصة باالتحاد األوروبي
  4 فقرة 80 المادة :إحالة مبسطة لالقتراحات

  تعدیلطلبات > تعدیلطلبات 
  4 فقرة 78المادة  :القوانینالمداولة حول مشروعات تعدیل خالل طلبات   
  82 المادة :الثانیةالمداولة  تعدیل فيطلبات   
  85 المادة :الثالثةالمداولة تعدیل خالل طلبات   
  3 أ فقرة 69مادة ال: للجنةعلنیة موسعة وتعدیل في مداوالت طلبات   
  2 فقرة 71 المادة ):القائمة باألعمال (ةلجنة المسؤوللى ال‘تعدیل طلبات تقدیم   
  7 فقرة ب93 المادة :لالقتراحات الخاصة باالتحاد األوروبي تقدیم طلبات تعدیل  
  1 فقرة 85، المادة 1 فقرة 82 المادة :التعدیللطلب الشكل المطلوب   
  2 فقرة 82 المادة :تعدیل االتفاقیات مع دول خارجیةطلب عدم جواز   
   2 فقرة 81 المادة :التعدیلطلبات النقاش حول المناقشة  الربط والفصل في  

  1 فقرة 95المادة  :اقتراحات تكمیلیة للمیزانیة
  96المادة  :االقتراحات المالیة

  2 فقرة 96 المادة :إحالة إلى اللجنة  
  96 المادة :إمكانیة تغطیة االقتراحات المالیة  
  8 و 6 و 4 اتفقرال 96 المادة :الیةتصریحات الحكومة االتحادیة بشأن االقتراحات الم  

  1 فقرة 96 المادة :تعریف االقتراحات المالیة



  إقصاء
  19 المادة :إقصاء الجمھور  

   38المادة  : نائب من حضور الجلساتمنع
  أكبر األعضاء سنا

  2 فقرة 8المادة  :الرئیس الحالي في الجلسةاإلنابة عن 
  3 و 2 تانفقرال 1المادة  :رئاسة الجلسة األولى

  45المادة  :اكتمال النصاب القانوني
  67 المادة :اكتمال النصاب القانوني للتصویت في اللجان  
  4 فقرة 1 المادة :إثبات اكتمال النصاب القانوني للتصویت في الجلسة األولى للبوندستاغ  

  3 فقرة 45المادةو، 2 فقرة 31المادة :االمتناع عن التصویت
  2 فقرة 31 المادة :ویت تصریح حول االمتناع عن التص

  3 فقرة 45 المادة : ثبوت عدم اكتمال النصاب القانونيداالمتناع عن التصویت عن
  52المادة  :االمتناع عن التصویت عند التصویت باالسم

  2 فقرة 51 المادة:االمتناع عن التصویت عند إحصاء األصوات
  96 المادة :إمكانیة تغطیة االقتراحات المالیة

  األمناء
  69 المادة :ام األمناءمھ  

  121 المادة :تصریحات حول اعتراض على المحضر الرسمي
  9 المادة :توزیع العمل
  9المادة و، 2 فقرة 1 المادة :من ِقبل األمناء النداء باألسم

  3 فقرة 8المادة  :اإلنابة عن األمناء
  2 فقرة 51 المادة :تصویت األمناء أثناء إحصاء األصوات

  52المادة و، 2 فقرة 51، المادة 9 المادة :صواتإحصاء األمناء لأل
  9 المادة :عامةتصحیحات محاضر الجلسة العلى األمناء إشراف 

  3 فقرة 1 المادة :نوأمناء مؤقت
  3، والمادة 4  فقرة1 المادة :انتخاب األمناء

  12، المادة 3 المادة :عدد األمناء
  انتخاب

  4 المادة : انتخاب المستشار االتحادي  
  97 المادة: منھلمستشار االتحادي عند سحب الثقةلیخلف ام مرشح تقدی  

  98 مادة :انتخاب مستشار اتحادي آخر عند رفض منح الثقة للحالي
  2المادة  و4 فقرة 1 المادة :انتخاب الرئیس

  3المادة و، 4 فقرة 1المادة  :انتخاب األمناء  
  2لمادة و، ا4 فقرة 1 المادة :الرئیسنواب انتخاب   
  113المادة  :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون اب مفوض انتخ  
   3 فقرة 45المادة و، 5 فقرة 20 مادة : إعادة االنتخاب  

  49 المادة :السریةببطاقات التصویت االنتخابات 
  إنھاء

  3 فقرة 71المادة و، )ه 53المادة و ، 25المادة  :المناقشةإنھاء   
  22 المادة :إنھاء الجلسة  

  5رقم ، أ 6 مرفق :سیاسيع ذات طابإھانة 
  2 فقرة 88 المادةو، 86 المادة :التصویتتأجیل 

  1 فقرة 87 المادة :من القانون األساسي 1 فقرة 113  استنادا للمادةختاميالتصویت التأجیل   
  الجلسة قطع 

  4 فقرة 45 المادة :بسبب عدم اكتمال نسبة الحضور  
  40 المادة :مزعجضجیج بسبب   

   ب93 - 93 واد الم): األوروبياالتحاد (أوروبا
  
  
  
  



  ب
  52 المادة: التصویتبطاقات 
  2 فقرة 50 المادة :باالسمالتصویت بطاقات 

  49 المادة :ریةبطاقات التصویت الس
  2 فقرة 97 المادة :سحب الثقة بطاقات التصویت السریة عند التصویت على  

  4ادة  الم:بطاقات التصویت السریة عند انتخاب المستشار االتحادي
المادة  : طلب منح الثقة للمستشار الحاليبطاقات التصویت السریة عند انتخاب مستشار اتحادي آخر بعد رفض

  2 فقرة 98
  1 فقرة 2 المادة :بطاقات التصویت السریة عند انتخاب الرئیس

  113 المادة :لقوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون السریة عند انتخاب مفوض ا بطاقات التصویت
  53المادة :باالسمالتصویت ن بطال

  البوندسرات 
  91 المادة :اعتراض البوندسرات  
  1أ الفقرة 69، المادة 3 فقرة 61، المادة 2 فقرة 20 المادة :ول األعمالدإبالغ البوندسرات بج  

  43 المادة :) من القانون األساسي2فقرة  43المادة (في أي وقت االستماع إجراء طلب الحق في 
  122 المادة : إلى البوندسراتالمعتمدةین إرسال القوان

  6 رقم 5مرفق و، 44 المادة :حصول أعضاء البوندسرات ومفوضیھ على الكلمة
  1 فقرة 77 المادة :إرسال مطبوعات البوندستاغ إلى البوندسرات

  ت
  تأجیل 

  )ه( 53، المادة 2 فقرة 25المادة  :تأجیل المداوالت  
  سحب من جدول األعمال> ) د53، المادة 26 المادة :تأجیل الجلسة

  )و( 53، المادة 47تجزئة السؤال المادة
  67المادة و، 2 فقرة 45المادة و، 4 فقرة 1المادة  :النصاب القانونياكتمال التحقق من 

  أ56 المادة :تحلیل تبعات التكنولوجیا
  ترشیح

  98المادة و، 97المادة و، 4 المادة :المستشار االتحادي  
  2 المادة :الرئیس  
  3 المادة :األمناء  

  تساوي األصوات 
  2  فقرة48 المادة :تساوي األصوات عند التصویت  

  2 فقرة 2 المادة :تساوي األصوات عند انتخاب الرئیس
  2 مرفق :تسجیل االتحادات

  3 فقرة 116 المادة :التسجیالت الصوتیة لمداوالت البوندستاغ
  تشكیل

  54 المادة :تشكیل اللجان  
  56 المادة : والدراسات الشاملةحثتشكیل لجان الب  
  55 المادة :تشكیل اللجان الفرعیة  
  2 فقرة 54 مادة :) من القانون األساسي44المادة (تقصي الحقائق تشكیل لجان   

  تصحیح
  121 المادة :تصحیح محضر رسمي  
  3 فقرة 122 المادة :تصحیح أخطاء مطبعیة وأخطاء أخرى واضحة  
  118 المادة : باالختزالةتوبالمكلكلمتھ  تصحیح المتحدث   

  32  - 30اد و الم:تصریح شخصي
  32 المادة :تصریح وقائعي خارج جدول األعمال

  تصریحات
  2 الفقرة 64 المادة : منتھیةاالقتراحاتاعتبار بعض إعالن 

   31 المادة :تصریحات حول التصویت
  32 المادة :تصریحات خارج جدول األعمال  

  30دة الما: المناقشةتصریحات حول 
  91 المادة :تصریحات بشأن اعتراض للبوندسرات



  تصریحات للحكومة االتحادیة أو البوندسرات
  90 المادة :تصریحات حول اقتراحات للجنة الوساطة

  53 - 45 ادو الم:تصویت
  2 فقرة 88المادة :التصویت أثناء معالجة طلبات اتخاذ القرارتأجیل 

  )و (53المادةو، 47المادة :تجزئة السؤال
  2 فقرة 48 المادةو، 2 فقرة 2 المادة :تساوي األصوات

   31 المادة :التصویتتصریح حول 
   53 المادةو، 52 المادةو، 3 فقرة 45 المادة :تصویت باالسم

  52المادة و، 9 المادة :دور األمناء في عملیة التصویت باالسم  
  91المادة : اعتراض البوندسراترفض التصویت باالسم على   

خالل  ، واكتمال النصاب القانوني4 فقرة 45المادة  : باالسم لتحدید اكتمال نسبة الحضورالتصویت
  2 فقرة 45 المادة :فترة الجوھریةالفي المناقشة في 

  2 فقرة 13 المادة :عدم المشاركة في التصویت باالسم
  53 المادة :التصویت باالسمبطالن 

  3 فقرة 45 المادة :لقانونيإعادة التصویت باالسم بعد عدم اكتمال النصاب ا
  91المادةو، 90المادةو، 39 المادة :تصویت بدون مداولة

    86 المادةو، 1 فقرة 48 المادة :تصویت الختاميال
  80 المادة :األولىالمداولة  في تصویت

  4 فقرة و2 فقرة 81المادة :الثانیةالمداولة  فيتصویت 
  86 المادة :الثالثةالمداولة  فيتصویت 

  4 و3  و1الفقرات أ 69 المادة: للجنةعلنیة موسعة و مداوالت تصویت في
  2 فقرة 78 المادة :لم توزعطلبات تصویت على 
  91المادة :اعتراض البوندسراترفض تصویت على 

  3 و2 تانفقرال 97المادة :تصویت على سحب الثقة
   98 المادة :لمستشار االتحاديلتصویت على طلب منح الثقة 

  2 فقرة 25 المادة: المناقشةق باب تصویت على طلب إغال
   86 المادةو، 4 فقرة 81المادة :تصویت على اتفاقیات الدولة

  الالئحة الداخلیة للجنة الوساطة من 10المادة  باالرتباط مع 90 المادة :تصویت على اقتراحات لجنة الوساطة
  ) أ2ملحق  (

  4 فقرة 81دةالما :الثانیةالمداولة تصویت على جمیع أجزاء القانون في 
  3 فقرة 45المادةو، 5 فقرة 20 المادة : القانونيالتصویت لعدم اكتمال النصابإعادة 
  1 فقرة 98 المادةو، 88 المادةو، 86 المادةو، 2 فقرة 81المادة :التصویتموعد 

  86 المادة :التصویت الختامي
  86 المادة :التصویت الختاميتأجیل   

  48 المادة :شكل التصویت الختامي
  3فقرة  78 المادة :لتصویت الختامي على االتفاقیات الدولیةا

  3 فقرة 95المادة : الُملحقةالتصویت الختامي على اقتراحات المیزانیة 
  الثانیة والثالثةالمداولة في  تعدیالت

  1 فقرة 83 المادة :عدیالتالتجمع   
  1 فقرة 127 المادة :تفسیر الالئحة الداخلیة

  القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون  االلتماسات، تقاریر الجلسات، مفوض تقاریر اللجان،> تقاریر
  2 فقرة 77 المادة :تقاریر الحكومة االتحادیة  

   الجلسة العامة محضر > 119 إلى 116 المادة :تقاریر جلسات البوندستاغ
  31 المادة :جلسات البوندستاغفي محاضر  تصریح حول التصویت سجیلت  

  12 رقم 4 مرفق :جلسات البوندستاغمحاضر كتابیة على أسئلة شفھیة في إجابات تسجیل 
  118المادة و، 117 المادة :تقاریر جلسات البوندستاغمحاضر مراجعة وتصحیح   

  9 المادة :جلسات البوندستاغمحاضر تصحیح على  األمناءإشراف 
  119 المادة :جلسات البوندستاغ، محومحاضر مقاطعة، إثبات في 

  66، المادة 1 فقرة 63المادة  :للجانتقاریر ا
  2 فقرة 64 المادة :في التوصیة الختامیةاالنتھاء من االقتراحات إعالن   

  2 فقرة 114 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون تقاریر اللجان بشأن مفوض 



  96 المادة :تقاریر اللجان حول االقتراحات المالیة
  112لمادة  ا:تقاریر اللجان عن االلتماسات

  2 فقرة 62 المادة :تقاریر اللجان عن وضع المداوالت
  2 فقرة 55 المادة :تقاریر من اللجان الفرعیة

  1 فقرة 66 المادة :تقدیم التقریر شفھیا  
  4أ فقرة 93 المادة : أمام الحكومة األلمانیةتصریحاتھالجنة الشؤون األوروبیة عند عرض  تقریر

  2فقرة  64، المادة 1ة  فقر62 المادة :توصیة بقرار  
    4 فقرة 56 المادة : والدراسات الشاملةتقاریر لجان البحث  

  1 فقرة 66 المادة :الصیغة الكتابیة لتقاریر اللجان
  1 الفقرة 77 المادة :طباعة وتوزیع تقاریر اللجان  
  2 فقرة 66 المادة :مضمون ضروري لتقاریر اللجان  

  أولیةتقاریر 
  2 فقرة 62 المادة :نلجامن الأولیة تقاریر   

  4 فقرة 56المادة : لجنة الدراسات الشاملةمن أولیة تقاریر 
  66، المادة 2 فقرة 63المادة  :تقدیم التقاریر

  1 فقرة 66المادة  :التقریر الكتابيتقدیم 
  2 فقرة 62 المادة :تقریر عن وضع المداوالت

  3 فقرة 80  المادة:البوندستاغإبالغ عن وضع المداوالت من أجل تقریر   
 المادة: لجنة الشؤون األوروبیة تصریحاتھا أمام الحكومة االتحادیةعند عرضتقریر عن وضع المداوالت   
  4أ فقرة 93  

  1 فقرة 7 المادة :تمثیل البوندستاغ
  1أ فقرة 69المادة و، 2 فقرة 64المادة و، 1 فقرة 62 المادة :توصیات القرارات المقترحة من اللجان

   الجلساتتقاریر> توثیق
  9 مادة :توثیق مداوالت البوندستاغ  
  120 المادة :توثیق قرارات البوندستاغ  

  تصحیح الطلب> 1 فقرة 76المادة  :توقیع النواب على المقترحات
  ج

  جدول األعمال
  1أ فقرة 69، المادة61 المادة :جدول أعمال اللجان  
  )ج( 53، المادة 20 المادة :جدول أعمال البوندستاغ  
  5فقرة  و3 فقرة 20 المادة :من جدول األعمالوضوع مسحب   
  1 فقرة99 المادة :قوانین عاجلة من جدول األعمالمشروعات سحب   
  3 فقرة 21، المادة 5 و3 و 2 فقرة 20المادة  :تغییر جدول األعمال  

، 101ة المادو، 2 فقرة 62المادة و، 4 فقرة 20 المادة :جدول األعمال بناء على طلبإدراج موضوعات في 
  طلب> )ب2 رقم 5مرفق و، 102المادة 

  1 فقرة 99  المادة:جدول األعمالفي قوانین عاجلة إدراج مشروعات   
  6  و3 فقرة 96 المادة :جدول األعمال في اقتراحات مالیةإدراج 

  92 المادة :جدول األعمالفي قانونیة إدراج مراسیم 
  2 فقرة 112لمادة  ا:جدول األعمالفي تقاریر لجنة االلتماسات إدراج 
  94  المادة:جدول األعمالفي االقتراحات الخاصة باالستقرار إدراج 

  2 فقرة 20  المادة:طباعة وتوزیع جدول األعمال
  3  و1 فقرة 21 المادة :تحدید الرئیس لجدول األعمال

  2 فقرة 20 المادة :جدول األعمالإقرار 
  1 فقرة 20  المادة:االتفاق على جدول األعمال في لجنة الشیوخ

  خارج جدول األعمال> 2 فقرة 20مادة ال :اعتراض على جدول األعمال
  70المادة  :جلسات االستماع

  3 إلى المادة 1 المادة :الجلسة التأسیسیة للبوندستاغ
  اللجان، جدول األعمال، تقاریر جلسات البوندستاغ> جلسات البوندستاغ

  5فقرة  20المادة  : الیومستحدید جلسة جدیدة للبوندستاغ في نف  
  21المادة و، 1 فقرة 20 المادة :تحدید جلسة للبوندستاغ  

  40 المادة :مزعجضجیج رفع الجلسة بسبب 



  19 المادة :إقصاء الجمھور
  21المادة و، 5 فقرة و1 فقرة 20المادة و، 1 فقرة 1 المادة :الدعوة لجلسات للبوندستاغ

  22 ادة الم:ستاغدافتتاح، وإدارة وإنھاء جلسات البون
  19 المادة :علنیة الجلسة

  2 فقرة 119المادة و، 41 - 36 وادالمو، 2 فقرة 7 المادة :السلطة النظامیة للرئیس
  )ج( 53المادة و، 22المادة و، 21المادة و، 20موعد وجدول أعمال البوندستاغ المادة 

  الجلساتوقف 
  4 فقرة 45 المادة :بسبب عدم اكتمال نسبة الحضور

  40 المادة :عجمزضجیج بسبب 
  )د( 53المادة و، 26 المادة :تأجیل الجلسة  

   جلسات اللجان
  5 فقرة 69 المادة :الحكم المحلي اتحاداتإلى االستماع   

  1 فقرة 59 المادة :إدارة جلسات اللجان
، 4 و3 تانفقرال 69المادةو، 1 فقرة 7في جلسات اللجان المادة بدون التمتع بحق التصویت أصوات استشاریة 

  2 فقرة 109المادة و، 3أ فقرة 69المادة و
  3 فقرة 61 المادة : بجلسات اللجان الوزارات االتحادیة والبوندسراتبالغ إ  

  2 فقرة 59 المادة :جلسات اللجان إعطاء الكلمة في
  3أ فقرة 69مادة ال: للجانعلنیة موسعة وإعطاء الكلمة في مداوالت 

  67 المادة :ناكتمال النصاب القانوني في جلسات اللجا
  33 المادة :اإللقاء الحر للكلمة

  2 فقرة 71 المادة :المناقشةإنھاء 
  4 فقرة 59 المادة :جلسات اللجانوقف 

  1أ فقرة 69، المادة 61 المادة :جدول األعمال
  70 المادة :جلسات االستماع  

  72 المادة :التصویت خارج جلسات اللجان
  3 فقرة و1أ فقرة 69ادة الم: جنةللعلنیة موسعة والل مداوالت التصویت خ  
  8 فقرة 69التصویت خالل جلسات مشتركة لعدة لجان المادة   
   4  و2 فقرة 69 المادة :تحدید حق المشاركة في حضور جلسات اللجان  
   :) من القانون األساسي2 فقرة 43المادة (حق الدخول ألعضاء الحكومة االتحادیة والبوندسرات   

  43المادة 
  1أ الفقرة 69المادة و، 60المادة و، 1 فقرة 59 المادة :لسات اللجانالدعوة لج  
  3 فقرة 69 المادة :جلسات اللجانإلى دعوة مقدمي الطلبات   

 7 فقرة 69 المادة :سریة مداوالت اللجان
  3 فقرة 60المادة : لرئیس اللجنةالسلطة النظامیة   
  3أ فقرة 69المادة : للجنةالعلنیة ة والموسعمداوالت الخالل لرئیس اللجنة السلطة النظامیة   
  1 فقرة 69 المادة :عدم العلنیة  

  70المادة و، 2أ فقرة 69المادة و، 1 فقرة 69 المادة :العلنیة
  أ 69المادة : للجانعلنیة موسعة ومداوالت   
  مشاركة نواب كمستمعین  
   6  و3 فقرة 69 المادة : مشاركة مقدم الطلب  
  4  و3 فقرة 38المادة : رض لإلقصاءو الذي تعالعضمشاركة عدم   
   مشاركة في مداوالت لجان علنیة موسعة  
  4 فقرة 57 المادة :مشاركة موظفي الكتل البرلمانیة  

المادة و، 5 فقرة 93 المادة :مشاركة أعضاء البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي والمفوضیة األوروبیة
  6أ فقرة 93

  3 - 1اد و الم:الجلسة األولى للبوندستاغ
  86مادة وال، 1 الفقرة 83 المادة :الثانیة والثالثةالمداولة جمع التعدیالت في 

  ح
  99المادة  حالة الطوارئ التشریعیة

  1 فقرة 10المادة  : الكتلة البرلمانیةقوةحد األدنى لال
  1 فقرة 35 المادة :الحد األدنى لمدة الكلمة



  1 فقرة 10 المادة :أحد األحزابأعضاء بل  من ِقحزب، تشكیل الكتلة البرلمانیة
  12 المادة :حصص الكتل البرلمانیة في المناصب

  الحكومة االتحادیة 
  1أ فقرة 69المادة و، 3 فقرة 61المادة و، 2فقرة  20المادة  :إبالغ الوزارات االتحادیة بجدول األعمال

  105المادة و، 104المادة و، 102المادة و، 101 المادة :إجابة الحكومة االتحادیة على االستجوابات
  2 فقرة 122 المادة : إلى الحكومة االتحادیةمعتمدةإرسال قوانین 

  إرسال مطبوعات البوندستاغ إلى الحكومة االتحادیة
  87 المادة : من القانون األساسي113 قوانین طبقا للمادةمشروعات التعامل مع 

المادةو، 94المادة و، 93المادة و، 92المادة و، 2 فقرة 77المادة و، 75 المادة :اقتراحات الحكومة االتحادیة
  99المادة و، 96المادة و، 95  

مرفق و، 6 رقم 5مرفق ، و106 المادةو، 44 المادة :یھا على الكلمةول أعضاء الحكومة االتحادیة ومفوضحص
  5  رقم7

  19 المادة :طلب إقصاء الجمھور  
  7 مرفقو، 2 فقرة 106 المادة :الحكومةاستجواب 
  43 المادة :) من القانون األساسي2فقرة  43المادة (في أي وقت االستماع إجراء طلب الحق في 

  6 و 3 فقرة 96 المادة :تصریحات الحكومة حول االقتراحات المالیة
    

  4 و 3 تانفقرالأ 69المادة  :حق التصویت في اللجان العلنیة الموسعة
  عملیة االقتراع، اعتراض ،طلب، ترشیحات> حق تقدیم الطلبات، وعددھا

  فقرة 95 المادةو، 1 فقرة 82دة االمو، 4 فقرة 78المادة و، 2 فقرة 71المادة و، 3أ فقرة 69المادة  تعدیلطلبات 
 3  

  126مادة ال :الالئحة الداخلیة للبوندستاغعدول عن طلب ال
  2 فقرة 20 المادة :طلب تغییر جدول األعمال

  47مادة ال :طلب تجزئة السؤال
  2  و1 تانفقرال 71مادة وال، 3أ فقرة 69  المادة:یم طلب في اللجنةتقد

   2 و1 فقرة 71 المادة ):القائمة باألعمال (تقدیم طلب في اللجنة المسؤولة
  كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من أعضاء البوندستاغ

  1 فقرة 85 المادة :التعدیلطلبات 
  89مادة  ال:طلب دعوة لجنة الوساطة من خالل البوندستاغ

 المادة :) من القانون األساسي23المادة ( لممارسة حقوق البوندستاغشؤون االتحاد األوروبي طلب تفویض لجنة 
  2أ فقرة 93

   42 المادة :طلب استدعاء عضو من الحكومة
  2 فقرة 25المادة : المناقشةطلب إنھاء 

  1 فقرة 81والمادة ،  2 فقرة 80مادة  ال:الثانیةالمداولة األولى والمداولة المدة بین لیص طلب تق
  )بفقرة  84المادة : لثةالثاالمداولة  وثانیةالالمداولة تقلیص المدة ما بین طلب 

  2 فقرة 25مادة ال :مداولةطلب تأجیل ال
  26 المادة :طلب تأجیل الجلسة

  91 المادة :طلب رفض اعتراض البوندسرات
  2 فقرة 45  المادة:شكوك حول اكتمال النصاب القانوني

  88مادة وال، ) ج2 فقرة 75قرارات المادة اتخاذ طلبات 
  1 فقرة 76 المادة :قوانینمشروعات  ال تتضمن اقتراحاتقوانین، ومشروعات  تتضمن اقتراحات

  أعضاء البوندستاغ ُعشر
  19 المادة :) من القانون األساسي1 فقرة 42المادة (في جلسات البوندستاغ  طلب إقصاء الجمھور

  عضاء البوندستاغربع أ
   1 فقرة 97دة ا الم:طلب سحب الثقة

   2 فقرة 98المادة  : للحاليطلب انتخاب مستشار اتحادي آخر بعد رفض طلب منح الثقة
  ثلث أعضاء البوندستاغ

  2 فقرة 21المادة  :الدعوة إلى جلسات البوندستاغ
  2 فقرة 7 المادة : في السلطة على مبانیھحقوق رئیس البوندستاغ

  
  



  خ 
  خارج جدول األعمال

  3 فقرة 44المادة  :خارج جدول اإلعمال تصریحات الحكومة االتحادیة أو البوندسرات حولالمناقشة 
  20المادة  :المداولة حول موضوعات تفاوضیة بعد تحدید جدول األعمال

  الخبراء 
  6 فقرة 70المادة : بدل مصروفات  
  70 المادة :المشاركة في جلسات االستماع  

  126 المادة : عن الالئحة الداخلیة للبوندستاغ األلماني)العدول (الخروج
 2 فقرة 6 المادة :خطة عمل البوندستاغ

  د
  دعوة 

  1 فقرة 6 المادة :جتماع الشیوخ لالجنةدعوة ل  
  3أ فقرة 93المادة و، 60 المادة :دعوة اللجان  
  21ة المادو، 20المادة و، 1 فقرة 1 المادة :الدعوة لجلسات البوندستاغ  
  89دعوة لجنة الوساطة المادة   

  التشریعیةالدورة 
  1 فقرة 2المادة : نوابھفترة والیة رئیس البوندستاغ و  
  125المادة : ال تعتبر منتھیةمسائل   

  ر
  3 فقرة 81المادة  :ربط المداوالت

  رفع الجلسة
  لجان، جلسات لجان> أ69، المادة 59المادة و، 58المادة  :رؤساء اللجان

  3 فقرة 45 المادة :جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونيرفع ال  
  40 المادة :مزعجضجیج رفع الجلسة بسبب 

  3 فقرة 73، المادة 3فقرة 7المادة و، 5المادة الرئاسة 
  1 فقرة 51المادة و، 2 فقرة 45المادة و ،8 المادة رئاسة الجلسة

  رئیس ال
  2 فقرة 45 المادة :الجلساتفي التصویت وقف   
  52والمادة ،  2 فقرة 51 المادة :تیجة التصویت، إعالنھان  
  3فقرة  و1 فقرة 16 المادة :اإلطالع على الملفات، الموافقة  
   1 فقرة 2 المادة :الرئاسة مدة   
  104المادة و، 101 المادة :، إبالغ الحكومة االتحادیة)كبیرة وصغیرة(استجوابات   

  7 المادة :مھام
  3 فقرة 45 والمادة ،40 المادة :اغرفع إحدى جلسات البوندست
  13 المادة 3مرفق  :السریةالشؤون قواعد تطبیق الئحة حمایة 

  3 فقرة 7 المادة :بشأن النفقاتوامر األنفقات البوندستاغ، 
  3 فقرة 73 المادة :بمعالجة المحاضر محاضر اللجان، تعلیمات خاصة

المادة و، 94المادة و، 93المادة و، 92المادة و، 3 فقرة 80  المادة:اإلحالة إلى اللجان من ِقبل رئیس البوندستاغ
  1 فقرة 114المادة و، 1 فقرة 109المادة و، 1 فقرة 96المادة و، 1 فقرة 95

  1 فقرة 25المادة و، 32 المادة :ھاوإنھاؤالمناقشة ، افتتاح المناقشة 
  3 فقرة 122 المادة :معتمدةتصحیح قوانین 

  2 فقرة 56 المادة : الشاماة والدراساتالبحثتكلیف لجنة 
  6أ فقرة 93 المادة :إلى لجنة الشؤون األوروبیة دعوة أعضاء البرلمان األوروبي ممن لھم حق المشاركة

  4 فقرة 107 المادة :توصیة بقرارات في قضایا الحصانة
  3 و 2 تانفقرال 45 المادة :تحدید عدم اكتمال النصاب القانوني

  1 فقرة 27دة الما: المناقشةالمشاركة في 
  120المادة  :توثیق القرارات

  2 فقرة 77 المادة :البوندستاغإبالغ طباعة االقتراحات 
   21المادة و، 5 فقرة 20، المادة 1 فقرة 1المادة  :دعوة البوندستاغ

   117 المادة :كلمة المتحدثلمسجلة كتابیا نسخة  حق اإلطالع على
  46 المادة :األسئلةطرح 



  1أ فقرة 96المادة و ، 3 فقرة 60 المادة :ت لجان خارج الجدول الزمنيالتصریح بعقد جلسا
  127 المادة :الالئحة الداخلیة، التفسیر في حاالت منفردة

  122 المادة :القوانین المعتمدةالقوانین، إرسال 
  2 فقرة 7المادة : إصدارالئحة التعلیمات الخاصة بالنظام في البوندستاغ، 

  2 فقرة 7المادة : بوندستاغالسلطة على مباني الحق 
  3 فقرة 48 المادة :األغلبیة، إثبات

  5 و 4 فقرة 7المادة  : البوندستاغوالسلطة العلیا التي یتبعھا موظف
  2 مرفق :القائمة الرسمیة باالتحادات، اإلدارة والنشر

  2 فقرة 119المادة و، 41 - 36اد والمو، 1 الفقرة 7 المادة :الحفاظ على النظاماختصاصات 
  2 فقرة 7المادة  :سلطة األمن

  1فقرة  35المادة  :إطالة مدة الكلمة
  1 فقرة 28 المادة :المتحدثون، تحدید ترتیب المتحدثین

  3 فقرة 8المادة : من ینوبون عنھماألمناء، تحدید 
  9المادة  :األمناء، توزیع العمل

  22 المادة :الجلسات، افتتاح، إدارة، إنھاء
  118 المادة :بشأن السماح بإجراء التصحیحاتتقریر الجلسة، القرار 

 2 فقرة 51 المادة :التصویت أثناء إحصاء األصوات
  3 فقرة و1 فقرة 21 المادة :الرئیس لجدول األعمالجدول األعمال، تحدید 

  40 المادة :مزعجضجیج الجلسة بسبب وقف 
  14 المادة :اإلجازةالموافقة على 

  3فقرة  7 المادة :ئیس لھاعقود إدارة البوندستاغ، وإبرام الر
  1 فقرة 7 المادة :تمثیل الرئیس للبوندستاغ

   2 فقرة 8المادة و ، 6 فقرة 7 المادة :اإلنابة عن الرئیس
  2، المادة 4 فقرة 1 المادة :انتخاب الرئیس

  1 فقرة 7 المادة :الحفاظ على حقوق البوندستاغ
  32 - 30اد والمو، 29المادة و، 27 المادة :إعطاء الكلمة

   1 فقرة 119 المادة :المقاطعات ، موافقة الرئیس على محو المقاطعة من تقریر الجلسة
  االتحادي رئیس الجمھوریة

   2 فقرة 21المادة : رئیس الجمھوریة االتحاديالدعوة النعقاد جلسة للبوندستاغ بناء على طلب   
   2 فقرة 8المادة  ):أكبر األعضاء سنا (لقائم باألعمالالرئیس ا

  ن، جلسات لجانأ، لجا69المادة و، 59المادة و، 58المادة  :یس اللجنةرئ
  س

  الكلمةحق سحب 
  37 المادة :النظاممراعاة الموضوع وحدود تزام باللاتنبیھات إلى الكلمة بعد ثالث حق سحب   

  35المادة  : تخطي المدة المسموح بھادسحب الكلمة عن
  1 فقرة 99مادة الو، 3 فقرة 20المادة  :سحب من جدول األعمال

  السریة
  3مرفق و، 7 فقرة 69المادة و، 17المادة و، 4فقرة 16 المادة :سریة الملفات  

  4أ فقرة 96 المادة :سریة مداوالت اللجنة
  5 و4 فقرة 7المادة  : البوندستاغوالسلطة العلیا التي یتبعھا موظف

  
  ش
  

  51المادة  :شكوك حول نتائج االقتراع
  ص

  1 فقرة 69المادة  :الصحافة إلى جلسات اللجانممثلي ول الصحافة، التصریح بدخ
  ط

   46 المادة :طرح األسئلة
  15 مادة :الطعن في العضویة

  طلب 
  2ورقم ) وج) ب1 رقم 5 مرفق :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(آنیة قضایا مناقشة طلب   



، 79المادة  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(األولى والثانیة والثالثة المداولة في مناقشة عامة طلب 
  84المادة و، 1 فقرة 81المادةو

  5أ فقرة 69 المادة:)القائمة باألعمالربع أعضاء اللجنة (للجنة علنیة موسعة و بدال من مداولة ةعاممناقشة طلب 
  15رقم  و11 رقم 4 مرفق :)نائب(سؤال في وقت طرح األسئلة اإلعالن عن طلب 
  4 فقرة 20 المادة :)مقدم الطلب(اقتراح من نائب على جدول األعمال إدراج طلب 
ة أو خمسة في كتلة برلمانی(القوات المسلحة على جدول األعمال البوندستاغ لشؤون تقریر مفوض إدراج طلب 

  1 فقرة 114المادة :)المئة من النواب
  1 فقرة 99 المادة :)كومة االتحادیةالح(قوانین عاجلة على جدول األعمال إدراج مشروعات طلب 
  86المادة :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(الختامي التصویت تأجیل طلب 
 :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(الحكومة أو البوندسرات كلمات أعضاء نقاش حول مناقشة طلب 
  7 رقم 5مرفق و، 3 فقرة 44المادة
 112المادة  :) الحضوركتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(لتماسات  تقاریر لجنة االحولمناقشة طلب 
  2فقرة 

  101المادة  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(الكبیرة طلب المداولة حول إجابات االستجوابات 
 :) برلمانیة أو خمسة في المئة من النوابكتلة(عند رفض اإلجابة علیھا الكبیرة بات اطلب المداولة حول االستجو

  102المادة 
  2 فقرة 62المادة  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(طلب تقریر عن وضع مداوالت اللجان 

  3 فقرة 55 المادة :)كتلة برلمانیة(طلب مشاركة كتلة برلمانیة في لجنة فرعیة 
  1 فقرة 6المادة  :)انیة أو خمسة في المئة من النوابكتلة برلم(طلب دعوة لجنة الشیوخ لالجتماع 

  2 فقرة 60المادة  :)ثلث أعضاء اللجنةكتلة برلمانیة أو (زمني لطلب دعوة عقد جلسة لجنة في إطار الجدول ا
 60المادة  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(خارج إطار الجدول الزمني  عقد جلسة لجنة طلب دعوة

  1 فقرة أ96، المادة 3فقرة 
  2 فقرة 21 المادة :) النواب عددثلث(جتماع طلب دعوة البوندستاغ لال

  1 فقرة 56المادة  :)النوابعدد ربع  ( والدراسات الشاملةبحثالطلب تشكیل لجنة 
  2 فقرة 54 المادة :)، ربع عدد النواب من القانون األساسي44المادة (تقصي الحقائق طلب تشكیل لجنة 

 6 رقم 5مرفق  :)كتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(اآلنیة لقضایا فترة مناقشة في  لكلمة مجدداطلب ا
  3فقرة 

  1 فقرة 95 المادة :)لجنة مختصة( اقتراحات المیزانیة كخبراء فيطلب مشاركة اللجان المختصة 
  67 المادة:)نائب(طلب إثبات اكتمال النصاب القانوني في اللجنة 

 :) الحضوركتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(القوات المسلحة البوندستاغ لشؤون مفوض ستدعاء اطلب 
  2 فقرة 115المادة 

  52المادة  :) الحضوركتلة برلمانیة أو خمسة في المئة من النواب(طلب التصویت باالسم 
  1 فقرة 70المادة  :)ربع أعضاء اللجنة(طلب جلسة استماع علنیة 

  1 فقرة 35 المادة:)كتلة برلمانیة( دقیقة لمتحدث من كتلة برلمانیة 45كلمة مدتھا طلب 
 المادة :للحكومة االتحادیة أو البوندسرات طالت عن الوقت المحدد لھاكلمات طلب الحصول على وقت مماثل بعد 

  2فقرة  35
  2 فقرة 109المادة  :طلب المشاركة في مداوالت اللجان بشأن االلتماسات

الرئیس، أو كتلة برلمانیة أو خمسة في (  عرض تفسیر الالئحة الداخلیة على البوندستاغ لیتخذ قرارا بشأنھطلب
 127المادة  :)الالئحة الداخلیةمراجعة االنتخابات والحصانة وضاء لجنة عالمئة من النواب، أو لجنة ، أو ربع أ

  1فقرة 
  47 المادة :)نائب(طلب قراءة األسئلة 

 یة أو خمسة في المئة من النوابكتلة برلمان(القوات المسلحة البوندستاغ لشؤون كلمة لمفوض طلب إعطاء ال
  1 فقرة 115المادة  :)الحضور

  46مادة  ال:)نائب(طلب الكلمة حول صیغة السؤال 
  88المادة و، )ج (2 فقرة 75 المادة :القراراتاتخاذ طلبات 
  طلبات

  89ة  الماد: لالجتماعطلب دعوة لجنة الوساطة  
  42 المادة :طلب استدعاء عضو في الحكومة

  1 فقرة 97 المادة :طلب سحب الثقة
  91مادة وال، ) فقرة ج75 مادةال :البوندسرات طلب رفض اعتراض

  3 فقرة  أ96مادة ال :طلب طبقا لقانون مشاركة البرلمان



   3أ فقرة 69مادة ال: للجنةعلنیة موسعة وطلب خالل مداولة 
  اریر اللجانتق> طلب من اللجان

  9 رقم 5مرفق و، 79المادة و، 3 فقرة 44 المادة :الطلبات في صلب الموضوعتقدیم حظر 
  6مرفق و، 107 المادة :طلبات متعلقة بقضایا الحصانة

  29المادة : مراعاة الالئحة الداخلیةطلبات 
    

  ع 
  5  و4 تانفقرال 7المادة  :العاملون بالبوندستاغ

  عدد األعضاء
  57المادة  :لجانعدد أعضاء ال  
  1 فقرة 10 المادة :عدد أعضاء الكتل البرلمانیة  

  125المادة  :عدم االستمراریة
  45 المادة :عدم اكتمال النصاب القانوني

  3 فقرة 45 المادة :رفع الجلسة عند عدم اكتمال النصاب القانوني  
  2 فقرة 99المادة  :ونيللحكومة االتحادیة لعدم اكتمال النصاب القانعاجلة  قوانینمشروعات رفض 

  5 فقرة 20 المادة :الدعوة لجلسة جدیدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
  2 فقرة 31المادة و ، 2 فقرة 13المادة  :عدم المشاركة في التصویت باالسم

  
  ف

  الفترات المحددة
  124 المادة :استیفاء الفترة المحددة  

 فقرة 96المادة و، ) ب84المادة و، 1 فقرة 81المادة و، 2 فقرة 80 المادةو، 53 المادة :تقلیص الفترات المحددة
8  

  72 المادة :الفترات المحددة للتصویت خارج جلسة لجنة  
  1 فقرة 82 المادة :الثانیةالمداولة التعدیل في لطلبات الفترات المحددة   
  2أ فقرة 93ة مادال :شؤون االتحاد األوروبيلجنة من القتراحات التعدیل  الفترات المحددة  

  2 الفقرة 20 المادة :بتعدیل جدول األعماللطلبات الفترات المحددة 
  2 فقرة 112 المادة :جدول األعمالفي تقاریر لجنة االلتماسات إلدراج الفترات المحددة 

  86 المادة :الفترات المحددة لوقف التصویت الختامي
  2 الفقرة 104 المادة :ِقبل الحكومة االتحادیةمن الصغیرة الفترات المحددة لإلجابة على االستجوابات 

  84المادة و، 1 فقرة 81المادة و، 5 فقرة 78 المادة :الفترات المحددة لبدایة المداوالت
  8 إلى 6  و3 و 2 اتفقرال 96 المادة :الفترات المحددة للمداولة حول االقتراحات المالیة

  2 فقرة 95 المادة :یة وخطة المیزانیةالفترات المحددة للمداولة الثانیة لقانون المیزان
  4 و 2 فقرة 95المادة : الملحقةالمحددة للمداوالت الختامیة على اقتراحات المیزانیة الفترات 

  3 فقرة 107 المادة :الفترات المحددة لتوصیات القرارات فیما یتعلق بقضایا الحصانة
  92دة الما :القانونیةالمراسیبم الفترات المحددة للمداولة حول 

  9 رقم 4 مرفق :الفترات المحددة لتسلیم األسئلة العاجلة
  8 رقم 4 مرفق :لتسلیم األسئلة الشفھیة الفترات المحددة

  121المادة و، 120 المادة :الفترات المحددة لالعتراض على المحضر الرسمي
  39المادة : اإلقصاءالنظامي أو على التنبیھ الفترات المحددة لالعتراض 

  97 المادة :سحب الثقةالتصویت بلمحددة لطلب الفترات ا
  117 المادة :مسجلة كتابیاالفترات المحددة إلعادة نص كلمة 

  2 فقرة 63المادة : القائمة باألعمالالفترات المحددة لتصریحات اللجان المشاركة في اللجنة 
  87  المادة: من القانون األساسي113الفترات المحددة أثناء اإلجراء وفقا للمادة 

   ب2 رقم 5 مرفق :وقت طرح األسئلة في غیرآنیة قضایا مناقشة الفترات المحددة لطلب 
  102 المادة :جدول األعمالفي استجواب كبیر إلدراج الفترات المحددة 

  4 فقرة 20 المادة :جدول األعمالفي اقتراح نائب إلدراج الفترات المحددة لطلب 
  15 رقم 4مرفق  : أسئلة كتابیةالفترات المحددة لطلب إجابة شفھیة على

  2 فقرة 62 المادة :تقریر عن وضع مداوالت اللجنة لطلب الفترات المحددة
  1 فقرة 98 المادة :الفترات المحددة لطلب منح الثقة في المستشار االتحادي

  4 المادة :الفترات المحددة النتخاب المستشار االتحادي



  2 فقرة 98 المادة :الحاليفي  الثقة طلبآخر بعد رفض الفترات المحددة النتخاب مستشار اتحادي 
  3 فقرة 82 المادة :الثانیةالمداولة حالة في إللالفترات المحددة 

  2 فقرة 85 المادة :الثالثةالمداولة الفترات المحددة لإلحالة في 
  124 المادة :االلتزام بالفترة المحددة

  أ80 المادة : التحریر)ھیئة (فریق
  15المادة  :العضویة )سقوط (فقدان

  ق
  3 فقرة 6 المادة :قاعات البوندستاغ، استخدامھا

  وخطة المیزانیة قانون
  95 المادة :مداولةال  

  1 فقرة 88 المادة : بشأن خطة المیزانیةطلبات اتخاذ القرار
  أ96 المادة :قانون المشاركة البرلمانیة

  5 فقرة 38المادة و، 2 فقرة 13المادة  :الحضورقائمة 
  ة المتحدثین قائم

  1 فقرة 27 المادة :التسجیل في قائمة المتحدثین  
  1 فقرة 25 المادة : نھایتھاقائمة المتحدثینبلوغ 

  9 المادة :إعداد األمناء لقائمة المتحدثین
  قرارات 

  120 المادة :توثیق القرارات
  86المادة : القراراتجمع 

  8 و7 تانفقرال 96المادة و، 83 - 81اد والمو، 2 فقرة 80المادة  :الثانیةالمداولة 
   4 فقرة و2 فقرة 83 المادة :الثانیةالمداولة رفض كل أجزاء مشروع قانون في   
  83المادة و، 82 المادة :الثانیةالمداولة تصویت في   
  1 فقرة 81 المادة :الثانیةالمداولة بدایة   
  2 فقرة 81 المادة :الثانیةالمداولة مداولة لكل جزء على حدة في   
  3 فقرة 82 المادة :الثانیةالمداولة إحالة خالل   

  47المادة  :قراءة السؤال
  1 فقرة 85المادة و، 3 و 2 تانفقرال 81المادة  :على حدةمادة كل مناقشة مواد مشروع قانون 

  6مرفق و، 107المادة و، ) ح1 فقرة 75 المادة :قضایا الحصانة
  6ق ، مرف107 المادة :متعلقة بقضایا الحصانةقواعد 

   10 رقم 6مرفق  :إجراءات المحاكمة التأدیبیة
  9 رقم 6 مرفق :تأدیبيإجراء 

  1 فقرة 107 المادة :إحالة قضایا الحصانة
  7رقم ، أ  6مرفق : االستدعاء اإلجباري

  5 رقم  ، أ6 مرفق :إھانة ذات طابع سیاسي
  17رقم ، أ  6مرفق  :حاالت العفو

  1رقم  أ ، 6 مرفق :تقدیم طلب في قضایا الحصانة
  8رقم ، أ  6 مرفق :عقوبات الحبستنفیذ 

  15رقم ، أ  6 مرفق :الحمایة من األمراض المعدیةقانون 
  7رقم ، أ  6 مرفق ):عضو البوندستاغ (القبض على نائب

  6رقم ، أ  6 مرفق :جریمةالارتكاب متلبسا بالقبض على نائب 
  12رقم ، أ  6مرفق : جزئیةمخالفات 

  ب 6 مرفق : من قانون العقوبات األلماني4 فقرة 194، المادة 2 فقرة 90بقا للمادة المالحقة الجنائیة ط
  3و)  أ2 رقم ، أ6مرفق : المعنيالنائب 

  13 و 12  و11م ارق، أ األ 6 مرفق :الجزئیةبشأن جنح المرور والمخالفات أولیة قرارات 
  

  
  5 مرفق ،1 فقرة 106المادة : آنیةقضایا 

  II، 3 - 5، 5 مرفق :خالل یوم جلساتاآلنیة القضایا  ترتیب أولویات مناقشة  
  III ، 6،  5 مرفق: اآلنیةمناقشة القضایا فترة   
  III ،7،  5 مرفق :مدة الكلمة  



  III، 8،  5 مرفق :تسلسل توزیع الكلمة  
  III، 9،  5 مرفق :تقدیم اقتراحات في صلب الموضوع حظر  
  )أ1رقم ، I،  5 مرفق :بعد االتفاق في لجنة الشیوحإجراء المناقشة   
  2ورقم ) وج)  ب1رقم ، I،  5 مرفق :بناء على طلبإجراء المناقشة   
  7رقم  و6رقم ، III،  5 مرفق: آنیةحول قضایا المناقشة إطالة             
    

  48المادة  :قواعد التصویت
  1مرفق و، 18 المادة :السلوك ألعضاء البوندستاغقواعد 
  9فقرة ب 93ات االتحاد األوروربي المادة بشأن معالجة اقتراحقواعد 

  
  ك

  49 المادة:كابینة التصویت
  12 -10اد ومال :الكتل البرلمانیة

  3المادة  :األمناءانتخاب اقتراح   
  2 فقرة 57 المادة :عیین أعضاء اللجانت  
  2 فقرة 56 المادة : والدراسات الشاملةتعیین أعضاء لجان البحث  
  11لمادة  ا:ترتیب الكتل البرلمانیة  

  10المادة  :تشكیل الكتل البرلمانیة
  10 المادة :لتشكیل كتلةالتجمع 

  1 فقرة 28المادة و، 12، المادة 11 المادة :الكتل البرلمانیةقوة 
  12 المادة :حصص الكتل البرلمانیة
  3 فقرة 10 المادة :ضیوف الكتلة البرلمانیة

  5رة  فق10 المادة :مجموعات العمل بین الكتل البرلمانیة
  2 فقرة 6 المادة :المشاركة في االتفاق على خطة عمل

  2 فقرة 57المادة  : المناصبنظام احتساب حصص الكتل البرلمانیة في
  

  ل
  2 فقرة 7المادة  :الئحة التعلیمات

  3مرفق ، و4أ فقرة 96المادة و، 17المادة  :السریةالشؤون الئحة حمایة 
   الالئحة الداخلیة للبوندستاغ األلماني

  126 المادة :عن الالئحة الداخلیةعدول ال  
  74 المادة :الالئحة الداخلیة على اللجانمواد تطبیق   
  127 المادة :تفسیر الالئحة الداخلیة  

  29المادة : مراعاة الالئحة الداخلیة
  1 فقرة 27المادة  :اإلدالء بتصریح حول الالئحة الداخلیة

  ) ك1 فقرة 75 المادةو، 2 فقرة 54 المادة )األساسي من القانون 44المادة (تقصي الحقائق  نةلج
  74 - 54 ادوالم :لجان

  68 المادة :استدعاء عضو من الحكومة االتحادیة
  3أ فقرة 69المادة و، 2 فقرة 59 المادة :اعطاء الكلمة في اللجان

  2 فقرة 57 المادة :أعضاء اللجان، تعیین من ِقبل الكتل البرلمانیة
  2 فقرة 57 المادة :رج الكتل البرلمانیةأعضاء اللجان، من خا

  7 مادة 3مرفق و، 7 فقرة 69 المادة :إقرار السریة
  67 المادة :اكتمال النصاب القانوني في اللجان  

  70 المادة :المصالح وأشخاص أخرى ممن لدیھم معلومات وممثلي الخبراءاالستماع إلى 
  3  و2 تانفقرال 57 المادة :تعیین أعضاء اللجان

  65 المادة :ن المقررینتعیی
  2 فقرة 57 المادة :تغییر األعضاء، اإلبالغ

  57المادة و، 12 المادة :تشكیل اللجان
  2 فقرة 62 المادة :تقاریر عن وضع مداوالت اللجنة  
  66المادة و، 2 فقرة 63 المادة :تقدیم التقاریر  

  71 المادة :تقدیم الطلبات في اللجان



  1رة  فق59 المادة :تنفیذ القرارت  
  )أ( 53 المادة :حظر التصویت باالسم على عدد أعضاء اللجان

  70 المادة :جلسات االستماع العلنیة للحصول على معلومات  
  72المادة وأ، 69المادة و، 65المادة و، 61المادة و، 60المادة و، 59 المادة :رؤساء اللجان، ومھامھم  

   58المادة و، 2فقرة  6 المادة :رؤساء اللجان ونوابھم، وتوزیع المناصب
  57المادة و، 12المادة  : في اللجانالكتل البرلمانیةحصص العدد و عدد األعضاء، تحدید

  69 المادة :عدم العلنیة  
  70المادة وأ، 69المادة و، 1 فقرة 69 المادة :العلنیة  
  1 فقرة 54 المادة :لجان خاصة  

  1 فقرة 109المادة و ،2 فقرة 96المادة و، 1 فقرة 95 المادة :اللجان المختصة
  56 المادة : والدراسات الشاملةلجان البحث

   ) ك1فقرة  75المادة و، 2 فقرة 54 المادة :) من القانون األساسي44المادة (تقصي الحقائق لجان 
  1 فقرة 54 المادة :لجان دائمة

  55 المادة :لجان فرعیة
  2 فقرة 54ادة  الم:) من القانون األساسي95المادة (القضاة انتخاب لجنة 

  112  -108اد و الم:لجنة االلتماسات
  2 فقرة 112 المادة :حول تقاریر لجنة االلتماساتمناقشة   
  1 فقرة 109 المادة :إحالة إلى اللجنة  

  110المادة و، 108 المادة :لجنة االلتماساتاختصتصات 
  111 المادة :اختصاصات ، نقل اختصاصات

  2 فقرة 109 المادة :لجنة االلتماساتسات جلفي  دون حق التصویت مشاركة عضو
  2 فقرة 112 المادة :في البوندستاغ توصیات القرارات وتقاریر لجنة االلتماسات

  2 فقرة 54 المادة :) ج من القانون األساسي45المادة (تماسات تشكیل لجنة االل
  1 فقرة 110 المادة :لتماسات والشكاوىمعالجة االقواعد 

  3 فقرة 112 المادة :ھماتالتماسمعالجة سات بشأن إبالغ أصحاب االلتما
  3 و2 تانفقرال 110 المادة :الحكومة االتحادیةإبالغ 

  2 فقرة 54 المادة :) من القانون األساسي2 جملة 1 فقرة 94المادة  (اتلجنة االنتخاب
   أ56 المادة :وتقییم تبعات التكنولوجیا لجنة البحث العلمي والتكنولوجیا

  2 فقرة 54 المادة :) من القانون األساسي44المادة  (لجنة الدفاع  
   أ93المادة ، و2 فقرة 54المادة  :) من القانون األساسي45المادة (لجنة شؤون االتحاد األوروبي 

  2 فقرة 54 المادة :)أ من القانون األساسي45المادة (لجنة الشؤون الخارجیة   
  128المادة و، 127المادة و ، 107 المادة :داخلیة والحصانة والالئحة الاتلجنة مراجعة االنتخاب  
  2 فقرة 54 المادة :اتلجنة مراجعة االنتخاب  
  1 فقرة 80المادة و،أ، 69المادة و 2 فقرة 66المادة و، 63 المادة ):القائمة باألعمال (اللجان المسؤولة  
  96المادة و، 95دة الماو، 94المادة و، 2 فقرة 87المادةو، 2 فقرة 80المادة :لجنة المیزانیة   
  90المادة و، 89المادة و، 2 فقرة 54 المادة :) من القانون األساسي77المادة (لجنة الوساطة   
  ،  3 فقرة 93 المادةو، 1 فقرة 80المادة و، 1أ الفقرة 69المادة و، 2 فقرة 63 المادة:المشاركة في المداولةاللجان   

  2فقرة  96المادة و، 1 الفقرة 95المادة             و
  1 فقرة 95المادة و، 1 فقرة 80 المادة :كخبراءمشاركة اللجان   

  4 فقرة 57المادة : البرلمانیةموظفي الكتل 
  62 المادة :مھام اللجان

  لجنة الشیوخ
  84المادة و، 1 فقرة 81المادة و، 79 المادة :ةعامبمناقشة توصیة لجنة الشیوخ   

  1رة  فق6 المادة :دعوة لجنة الشیوخ لالجتماع
  أ122المادة  :قواعد استخدام المستندات اإللكترونیة  

  4 و3، 2 فقرة 6 المادة :مھام لجنة الشیوخ
  اتفاق

  5 فقرةأ 69مادة ال: للجنةعلنیة موسعة وبعد مداوالت مناقشة اتفاق على   
  58المادة و، 2 فقرة 6 المادة :توزیع منصبي رئیس اللجنة ونائبھا

  1 فقرة 35المادة  :اقتراح شكل ومدة المناقشة
  12المادة و، 1 فقرة 6 المادة :تشكیل اللجنة



  4 فقرة 6المادة  :لجنة فرعیة لشؤون المكتبة واألرشیف والوثائق األخرى
  الالئحة الداخلیةمراجعة االنتخابات والحصانة ولجنة 

  127 المادة :تفسیر الالئحة الداخلیة
   2 فقرة 7 المادة :البوندستاغ ام فيالئحة التعلیمات الخاصة بالنظ اإلسھام في إصدار

  128 المادة :الالئحة الداخلیةمراجعة االنتخابات والحصانة وحقوق لجنة 
، 3 فقرة 93المادة و، 1 فقرة 80المادة و، 1أ فقرة 69المادة و، 2 فقرة 66المادة و ،2 فقرة 63 المادة :لجنة مشاركة

  2ة  فقر96المادة و، 1 فقرة 95المادة وأ، 93المادة و
  92 المادة :القانونیة القابلة لإللغاءمراسیم ال

  92 المادة :قانونیة تحتاج إلى إقرارمراسیم 
  
    م

  مبني البوندستاغ> المبنى االتحادي
  2 فقرة 7 المادة : وقوات الشركة المكلفة بأمنھ وحراستھمبنى البوندستاغبالسلطة على تمتع رئیس البوندستاغ 

  3 فقرة 6 المادة :ید استخدام القاعات المخصصة للبوندستاغصالحیات لجنة الشیوخ في تحد
  المتحدث

  8، رقم 5، مرفق 28 المادة :ترتیب المتحدثین  
    34 المادة :مكان المتحدث

  33لكلمة المادة لقاء اإ
  118المادة و، 117المادة : المسجلة كتابیامراجعة وتصحیح نص الكلمة   
  117 المادة :ھ المسجلة كتابیا قبل مراجعتھاكلمتعلى موافقة المتحدث على اإلطالع   

  1 فقرة 119 المادة :مقاطعة موافقة المتحدث على محو
  الحكم المحلي اتحادات> المجالس واالتحادات المحلیة

  5 فقرة 38المادة و، 2 فقرة 10المادة  :مجموعات العمل
  5 فقرة 10المادة : فنیةمجموعة عمل 

  4ة  فقر10 المادة :مجموعة من النواب
  116المادة  :امةمحاضر الجلسات الع

  محاضر اللجان
  73 المادة :شكل ومضمون محاضر اللجان  
   3 و2 تانفقرال 73 المادة :محاضر اللجانتعلیمات للتعامل مع   

  121 -116اد و الم: عن جلسات البوندستاغمحاضر
  121 ، المادة 120المادة  :المحضر الرسمي

  )ي( 1 فقرة 75 المادة :الدعاوى ،تحادیةالمحكمة الدستوریة اال
  2 فقرة 27المادة : مداخلة قصیرة

  3 فقرة 78 المادة :المداولة الختامیة
  1أ فقرة 69المادة : في اللجنةعلنیة موسعة ومداولة ختامیة القتراح تمت إحالتھ إلى مداولة   
، نظام إعطاء وطلب الكلمة، جنةللعلنیة موسعة و ، مداوالتمناقشةتعدیل، جلسات لجان، طلبات  ،تصویت> مداوالت

  جلسات البوندستاغ، جدول األعمال 
  4 فقرة 45  المادة:اكتمال نسبة الحضور

  84المادة و، 1 فقرة 81المادة و، 5 الفقرة 78 المادة :بدء المداوالت
  24المادة : المناقشاتالربط بین 

  78المادة : المداوالتعدد 
  1 الفقرة 80المادة و، 79المادة  :األولىالمداولة   
  8و7 تانفقرال 96المادة و، 83  - 81اد والمو، 2 فقرة 80المادة  :لثانیةالمداولة   

  86  - 84اد و الم:الثالثةالمداولة 
  115المادة و، 114 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون المداولة حول تقریر مفوض 

  96 المادة :المداولة حول االقتراحات المالیة
  3 فقرة 20 المادة : حول موضوعات لیست على جدول األعمالالمداولة

  103 -101اد والم: الكبیرةالمداولة حول االستجوابات 
  95 المادة :المداولة حول اقتراحات المیزانیة

  112المادة و، 109 المادة :المداولة حول االلتماسات
  92 المادة : المراسیم اإلداریة الرسمیةالمداولة حول 



المادة و، 2 فقرة 82المادة و، 4 فقرة 81المادة و، 1 فقرة 78 المادة :ول االتفاقیات مع دول خارجیةالمداولة ح
86  

  94 المادة :المداولة حول االقتراحات الخاصة باالستقرار
  أ93، المادة 93 المادة :وثائق االتحاد األوروبي/اقتراحات المداولة حول

  90 المادة :ن لجنة الوساطةالمداولة حول توصیات القرارات المقترحة م
  3 فقرة 78المادة  :المداولة الختامیة
  4 فقرة 59المادة و، 41المادة و، 40ة دا الم:تعطیل المداوالت
  )ه( 53، المادة 25 المادة :تأجیل المداوالت

  
  3 فقرة 78المادة  :مداوالت حول االقتراحات

  مدة 
  44المادة و، 35المادة : المناقشةمدة   

  1 رقم 4مرفق و، 105مادة ال :سئلةمدة طرح األ
  35 المادة :مدة الكلمة
  7 رقم 5القضایا الراھنة مرفق فترة مناقشة مدة الكلمة في   
  4 فقرة 70 المادة : العلنیةمدة الكلمة لألشخاص أصحاب المعلومات خالل جلسات االستماع  
  32المادة  :مدة الكلمة في التصریحات خارج جدول األعمال  
   30المادة : المناقشةمة في التصریحات حول مدة الكل  
  1 فقرة 31 المادة :مدة الكلمة في التصریحات حول التصویت  
  29المادة : عن مراعاة الالئحة الداخلیةة الكلمةعند الحدیث مد  
  7 رقم 5 ومرفق ،2 فقرة 44المادة و، 2 و1 تانفقرال 35 المادة :إطالة مدة الكلمة  

  3 فقرة 35 المادة :المدةالكلمة عند تخطي حق سحب 
  6 رقم 5مرفق و، 35المادة : للمناقشةالمدة الزمنیة 

  2 فقرة 77 المادة :مذكرات
  1 فقرة 51 المادة :مراجعة األصوات

  7، مرفق 2 فقرة 106 المادة مساءلة الحكومة االتحادیة
  125المادة : ال تعتبر منتھیةمسائل 

  الحكومة االتحادیة> المستشار االتحادي
  97 المادة :ب سحب الثقة من المستشار االتحاديطل  

  2 فقرة 21مادة ال :الدعوة النعقاد جلسة للبوندستاغ بناء على طلب المستشار االتحادي
  98 المادة :طلب منح الثقة في المستشار االتحادي

  4 المادة :انتخاب المستشار االتحادي
  2 الفقرة 98المادة  :انتخاب مستشار اتحادي آخر بعد رفض منح الثقة للحالي

  المستمعون
  2 و1 الفقرتان 69 المادة :المستمعون في جلسة لجنة  

  41 المادة :المستمعون في جلسة للبوندستاغ
  1 فقرة 95المادة و، 1 فقرة 80 المادة :بآراءمشاركة اللجان 

   اقتراحاتتصویت، إحالة إلى اللجان، استشارة، تصحیح األخطاء المطبعیة، قرارات،> قوانینمشروعات 
  3 الفقرة 83 المادة :الثانیةالمداولة رفض مشروع القانون في   

  85المادة و، 82المادة و، 2 فقرة 71 المادة :القوانینمشروعات تعدیالت على طلب إدخال 
  1 فقرة 95المادة و، 1 فقرة 78 المادة :القوانینحول مشروعات عدد المداوالت 

   84 باالرتباط مع المادة 2 فقرة 80  المادة:ثالث مداوالت في الیوم ذاتھ
  88المادة و، )ج( 2 فقرة 75 المادة :طلبات اتخاذ القرار

  2 فقرة 64 المادة : منتھیةالقتراحاتاعتبار بعض اإعالن 
  99 المادة :قوانین عاجلةمشروعات 

  مطبوعات
  77 المادة :الطبع والتوزیع  

  123 المادة :الفترات المحددةحساب 
  119 -116اد والم :الجلساتمحاضر 

  20 المادة :جدول األعمال



، 74المادة و، 44المادة و، 43المادة و، 35المادة و، 1 فقرة 28المادة  : ومفوض البوندسرات االتحادیةمفوض الحكومة
  7، ورقم 6، رقم 5مرفق و

  43 المادة :) من القانون األساسي2 فقرة 43مادة (في أي وقت إجراء االستماع طلب الحق في   
  44 المادة :عند حصول مفوض الحكومة أو البوندسرات على الكلمةالمناقشة فتح أو إعادة فتح باب   

  115 -113اد و الم:القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض 
  114 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون تقاریر مفوض   
  5 فقرة 7 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون مفوض ل التابعونن العاملو  

  2 فقرة 115 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون استدعاء مفوض 
  113 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون انتخاب مفوض 

   115 المادة :القوات المسلحةالبوندستاغ لشؤون إعطاء الكلمة لمفوض 
   119مادة ال :مقاطعة

  ریرالتقمقدم 
  2 و1 تانفقرال 16 المادة : للملفات)الُمقرر(ریراستخدام مقدم التق  
  65 المادة :في اللجنة ریرمقدم التقتعیین   
  2 فقرة 28 المادة :في الحصول على الكلمة في أي وقت ریرمقدم التقحق   

  1 فقرة 76 المادة :مقدم الطلب
  3أ فقرة 69المادة : للجنةعلنیة موسعة ومقدم الطلب لدى مداولة 

  47 المادة :أن تجزئة السؤالقرار مقدم الطلب بش
   2 فقرة 71المادة و، 3 و1أ فقرة 69المادة و، 6 و3 فقرة 69 المادة :مشاركة مقدم الطلب في جلسات اللجان
   2 فقرة 62 المادة :طلب تقریر عن وضع مداوالت اللجان

  2 فقرة 28المادة  : الكلمةإعطاء
  34 المادة مكبرات الصوت

  المكتبة
  4 فقرة 6 المادة :جنة الشیوخاللجنة الفرعیة لل  
  50 المادة :المصلحة االتحادیة، اختیار المقر  

  ملفات
  3مرفق و، 7 فقرة 69المادة و، 17المادة و، 4 فقرة 16 المادة :معالجة الوثائق السریة
  1 فقرة 16 المادة :اإلطالع على الملفات

   2 فقرة 16 المادة :استخدام الملفات خارج مقر البوندستاغ
  1 فقرة 16 المادة :ت شخصیةملفا  

  مھام
  لجنة الشیوخ> 6 المادة :مھام لجنة الشیوخ

  الرئیس> 7 المادة :مھام الرئیس            
   األمناء> 9 المادة :مھام األمناء
  اللجان> 62 المادة :مھام اللجان

  موافقة
  10 المادة :موافقة البوندستاغ على تشكیل الكتلة البرلمانیة  

  117المادة : الُمراجع على اإلطالع على نص كلمتھ غیر موافقة المتحدث
  119 المادة :المشاركین على محو مقاطعةموافقة الرئیس و

  5 و4 فقرة 7 المادة :موظف بالبوندستاغ
  3 فقرة 6 المادة :المیزانیة المفصلة للبوندستاغ

  95المادة : ُملحقةمیزانیة 
  ن

  عضو البوندستاغ> نائب
  الرئیسنواب 

  4  و3 تانفقرال 7 المادة :ركة بالرأي فیما یتعلق بشؤون العاملین وإبرام العقودشاحق الم  
  2 فقرة 8 المادة :اإلنابة عن الرئیس في إدارة الجلسات  
  5 الفقرة 7 المادة :اإلنابة عن الرئیس في حالة عجزه عن الحضور  
  الرئیس، الرئاسة> 2، المادة 4 فقرة 1الرئیس المادة نتخاب نواب ا  

  49المادة و، 9المادة و، 3 فقرة 1المادة  ):إعالن عن أسماء األعضاء (ء باالسمندا
  1 فقرة 57 المادة :ب حصص الكتل البرلمانیةانظام حس



   3 فقرة 7المادة  :نفقات البوندستاغ
  و

  4 فقرة 6المادة  :وثائق اللجنة الفرعیة التابعة للجنة الشیوخ
  93 المادة :وثائق االتحاد األوروبي

   أ122 المادة :ثائق اإللكترونیةالو
  الحكومة االتحادیة> وزیر اتحادي

  جدول األعمال> وضع جدول األعمال
  4 رفق، م105 المادة :الوقت المخصص لطرح األسئلة

   12 -10م ارقاأل 4 مرفق :یةھاإلجابة عن أسئلة شف  
  16 -12م ارقاأل 4 مرفق :اإلجابة عن أسئلة كتابیة  

  5 -3م ارقاأل 4 مرفق :أسئلة إضافیة
  3 فقرة 2 رقم 4 مرفق :أسئلة ذات أھمیة محلیة  

   9 رقم 4مرفق ، و2فقرة  101المادة  :أسئلة عاجلة
  2 فقرة 2 رقم 4 مرفق :أسئلة عن نقطة في جدول أعمال جلسات األسبوع الجاري

  16 -13م ارقاأل 4 مرفق :األسئلة الكتابیة
  3 فقرة 1رقم  4 مرفق :تقسیم األسئلة إلى عدة أجزاء فرعیة

  األسئلةاإلعالن عن  رتیبت
  9 - 6م ارقاأل 4 مرفق :تقدیم األسئلة  

  12 رقم 4 مرفق :لعامةكتابیة في محضر الجلسة اإدراج إجابات 
  7 ورقم ،2رقم و ، 3 فقرة 1 رقم 4 مرفق :السماح باألسئلة

   12 رقم 4 مرفق :سحب األسئلة
   13رقم  و1، رقم 4 مرفق :عدد األسئلة  

  3 فقرة 10 رقم 4 مرفق :صاحب السؤالغیاب 
  11 رقم 4 مرفق :غیاب الوزیر االتحادي المختص  
  1 فقرة 1 رقم 4 مرفق :مدة طرح األسئلة  
  9  و8رقم  4مرفق  :تقدیم األسئلةل الفترة المحددة  

  
  


