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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 136 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания
(2013/2033(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за изменение на своя правилник B7-0051/2013,

– като взе предвид своето Решение 2005/684/EО, Евратом от 28 септември 2005 
година за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент1,

– като взе предвид Решението на Бюрото на Европейския парламент от 19 май 2008 
година и от 9 юли 2008 година за установяване на мерки по прилагане на устава на 
членовете на Европейския парламент,2

– като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

1. реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2. напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата
месечна сесия;

3. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 
и на Комисията.

Изменение 1

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 136 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Имената на присъстващите членове 
на ЕП, според присъствения списък, се 
отбелязват в протокола от всяко 
заседание.

2. Имената на присъстващите членове 
на ЕП, според присъствения списък, се 
отбелязват в протокола от всяко 
заседание като „присъстващи“.
Имената на членовете на ЕП, чието 
отсъствие е извинено от 
председателя, се отбелязват в 
протокола от всяко заседание като 

                                               
1 ОВ L 262, 7.10.2005 г. стр. 1.
2 OВ C 159, 13.7.2009 г., стр. 1.
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„извинени“.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение за изменение на член 136 от Правилника за дейността бе внесено от 
Франциска Брантнер и подписано от други 14 членове на ЕП в съответствие с член 
2121. По силата на цитирания член, комисията по конституционни въпроси следва да 
разгледа предложението и да реши дали да го внесе в Парламента. По същество, целта 
на изменението е изричното отразяване в протоколите на членовете, които не са 
присъствали на заседание, но са били извинени от председателя (например поради 
отпуск за бременност и раждане или отпуск за раждане на дете, ползван от бащата).  

Понастоящем понятието за отпуск за бременност и раждане на дете или отпуск за 
раждане на дете, ползван от бащата, не съществува в законовите разпоредби, които 
уреждат парламентарния мандат (акта от 1976 г. и Устава на членовете на ЕП). Той се 
признава обаче за основателна причина за отсъствие от официални заседания (член 31, 
параграф 4 от Мерките по прилагане на устава на членовете на Европейския 
парламент).

Член 136 от правилника за дейността на Европейския парламент урежда присъствения 
списък. В настоящия си вариант той прави разграничение единствено между членовете 
на ЕП, които са „присъстващи“ на дадено заседание (въз основа на подписа на 
съответния член в присъствения списък), и онези, които не са. Той не взема предвид 
разрешените отсъствия (които се предоставят от председателя и администрират от 
квесторите в съответствие с член 31 от Мерките по прилагане на Устава на членовете 
на ЕП). Предложеното изменение на член 136 от Правилника за дейността предлага в 
протокола от всяко заседание имената на членовете на ЕП, които са били извинени от 
председателя, да фигурират като „извинени“.

По този начин в присъствения списък членовете на ЕП, които са били извинени от 
председателя (след представяне на съответните оправдателни документи на квесторите) 
на основание заболяване, сериозни семейни причини или командировка от името на 
Парламента, отпуск за бременност и раждане няма да бъдат отразявани като 
„неприсъстващи“.

Единствената цел на настоящото изменение е да се намали отрицателното въздействие 
върху присъствието на заседания и произтичащите „показатели за парламентарна 
дейност“ на уебсайтове като Vote Watch в цитираните надлежно обосновани случаи. 
Мярката няма финансови последствия.

                                               
1 B7-0051/2013.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ B7-0051/2013

внесено съгласно член 212 от Правилника за дейността

от Франциска Катарина Брантнер, Марейе Корнелисен, Естер де Ланге, Ан Делво, 
Исмаил Ертуг, Микаел Густафсон, Яник Жадо, Ливия Ярока, Сидония Елжбета 
Йенджейевска, Мартин Кастлер, Силвана Кох-Мерин, Личия Ронцули, Карл Шлютер, 
Катрин Стайлър, Аня Вайсгербер

Изменение на член 136

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изменение 1

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 136 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2a. Имената на членовете на ЕП, 
които не са в състояние да 
присъстват, тъй като са в отпуск за 
бременност и раждане, отпуск за 
раждане на дете, ползван от бащата, 
или отпуск за осиновяване, и които 
предварително са уведомили 
квесторите за това, се отбелязват 
отделно в протокола от всяко 
заседание в продължение на период от 
максимално 14 седмици.

Or. en

Обосновка

Данните за присъствието трябва да указват ясно кога дадени членове на ЕП не са в 
състояние да присъстват на пленарните заседания, тъй като са в отпуск за 
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бременност и раждане, отпуск за раждане на дете, ползван от бащата, или отпуск 
за осиновяване.


