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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 136 jednacího řádu Parlamentu o účasti poslanců na zasedáních
(2013/2033(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B7-0051/2013),

– s ohledem na své rozhodnutí 2005/684/ES Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu 
poslanců Evropského parlamentu1,

– s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 19. května a 9. července 2008, kterým se 
stanoví prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu2,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2013),

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 136 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Jména poslanců přítomných podle 
prezenční listiny jsou uvedena v zápisu
z jednání z každého zasedání.

2. Jména poslanců přítomných podle 
prezenční listiny jsou uvedena v zápisu
z jednání z každého zasedání s označením 
„přítomen/přítomna“. Jména poslanců 
omluvených předsedou jsou uvedena
v zápisu z jednání z každého zasedání
s označením „omluven/a“.

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.
2 Úř. věst. C 159, 13.7.2009, s. 1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh změny článku 136 byl předložen poslankyní Evropského parlamentu Brantnerovou
a 14 spolusignatáři podle článku 2121. V souladu s tímto článkem Výbor pro ústavní 
záležitosti posoudí tento návrh a rozhodne, zda ho předloží Parlamentu. Tato změna se
v podstatě snaží o to, aby byli v zápisu z jednání jasně označeni poslanci, kteří nebyli 
přítomni na zasedání, ale kteří byli předsedou omluveni (např. z důvodu rodičovské 
dovolené).

V současné době koncept rodičovské dovolené není zahrnut v právních předpisech, jimiž se 
řídí poslanecký mandát (akt z roku 1976 a statut poslanců). Je nicméně považován za 
oprávněný důvod k neúčasti na oficiálních schůzích (čl. 31 odst. 4 prováděcích opatření ke 
statutu poslanců).

Článek 136 jednacího řádu Evropského parlamentu upravuje prezenční listinu. Ve své 
současné verzi rozlišuje pouze poslance, kteří jsou „přítomni“ během zasedání (na základě 
podpisu poslance v prezenční listině), a poslance, kteří přítomni nejsou. Nezohledňuje tedy 
žádné absence na základě povolení uděleného předsedou a spravovaného kvestory podle 
článku 31 prováděcích opatření ke statutu poslanců. Cílem navrhované změny článku 136 
jednacího řádu je, aby byla v zápisu z každého zasedání uvedena poznámka „omluven/a“
u jmen těch poslanců, kteří byli předsedou omluveni.

Tímto způsobem již nebudou poslanci, kteří byli předsedou omluveni na základě zdravotních 
důvodů, vážných rodinných důvodů, účasti na parlamentní pracovní cestě, očekávání narození 
dítěte či rodičovské dovolené (po předložení potřebných dokladů kvestorům), zapsáni do 
prezenční listiny jako „nepřítomni“.

Tato změna je výhradně zaměřena na to, aby se tyto případy odůvodněné nepřítomnosti 
negativně neodrážely na prezenční listině poslanců a následně pak na „parlamentních 
ukazatelích činnosti“ zveřejňovaných na internetu (např. sledování hlasování). Toto opatření
s sebou nenese žádné finanční důsledky.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30. 1. 2013

NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU, 
B7-0051/2013,

který v souladu s článkem 212 jednacího řádu

předkládají Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne 
Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine 
Stihler, Anja Weisgerber

Změna článku 136

JEDNACÍ ŘÁD EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 136 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Jména poslanců, kteří nemohou být 
přítomni z důvodu mateřské, otcovské 
dovolené či dovolené v případě osvojení
a kteří o této skutečnosti předem 
informovali kvestory, se v zápisu
z každého zasedání uvádějí samostatně po 
dobu v délce maximálně 14 týdnů.

Or. en

Odůvodnění

Ve statistikách prezence musí být jasně vyznačeno, pokud se poslanci nemohou účastnit 
plenárních zasedání, jelikož jsou na mateřské, otcovské dovolené či dovolené v případě 
osvojení.


