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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 136 i Europa-Parlamentets forretningsorden om medlemmernes 
deltagelse i møder
(2013/2033(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B7-0051/2013,

– der henviser til sin afgørelse 2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse 
af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer1,

– der henviser til Præsidiets afgørelser af 19. maj og 9. juli 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2013),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 136 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Navnene på de medlemmer, der har 
været til stede ifølge tilstedeværelseslisten, 
anføres i protokollen fra hvert møde.

2. Navnene på de medlemmer, der har 
været til stede ifølge tilstedeværelseslisten, 
anføres i protokollen fra hvert møde som
"til stede". Navnene på de medlemmer, 
der af formanden er blevet fritaget for at 
deltage, anføres i protokollen fra hvert 
møde som "fritaget".

Or. en

                                               
1 EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.
2 EUT C 159 af 13.7.2009, s. 1.
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BEGRUNDELSE

Medlemmet Franziska Katharina Brantner og 14 medunderskrivere har indgivet et forslag til 
ændring af forretningsordenens artikel 136, jf. artikel 2121. AFCO forventes at behandle dette 
forslag i overensstemmelse med den sidstnævnte artikel og afgøre, om forslaget skal 
forelægges for Parlamentet. Formålet med forslaget er at sikre, at navnene på de medlemmer, 
der ikke er til stede under møderne, men som er blevet fritaget af formanden (f.eks. i 
forbindelse med barselsorlov/fædreorlov), udtrykkeligt anføres i protokollen.  

I øjeblikket findes begrebet barselsorlov/fædreorlov ikke i de retlige bestemmelser om det 
parlamentariske mandat (akten fra 1976 og medlemsstatutten).  Denne form for orlov
betragtes imidlertid som en legitim begrundelse for at være fraværende fra officielle møder 
(jf. artikel 31, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer).

Det er artikel 136 i Europa-Parlamentets forretningsorden, der omhandler 
tilstedeværelseslisten. I den nuværende udgave af denne bestemmelse sondres der kun mellem 
de medlemmer, der er "til stede" ved et møde (på grundlag af medlemmets underskrift på 
tilstedeværelseslisten), og de medlemmer, der ikke er til stede.   Der tages ikke hensyn til 
godkendt fravær (som kræver formandens tilladelse og administreres af kvæstorerne i henhold 
til artikel 31 i gennemførelsesbestemmelserne til medlemsstatutten). Forslaget til ændring af 
forretningsordenens artikel 136 går ud på, at de medlemmer, der af formanden er blevet 
fritaget for at deltage i møderne, anføres ved navns nævnelse i protokollen for hvert møde 
som "fritaget". 

Dette betyder, at de medlemmer, der er blevet fritaget af formanden (mod forelæggelse af 
dokumentation for kvæstorerne) på grund af sygdom, tungtvejende familiemæssige 
omstændigheder, rejser for Parlamentet, forventet nedkomst eller barselsorlov, ikke længere 
vil blive betragtet som værende "ikke til stede" i henseende til deres mødefrekvens.

Formålet med denne ændring er udelukkende at mindske de negative konsekvenser for 
medlemmernes mødefrekvens og de tilhørende "parlamentariske aktivitetsindikatorer" på 
websteder som Vote Watch i disse velbegrundede tilfælde.   Dette initiativ har ingen 
finansielle konsekvenser.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

FORSLAG TIL ÆNDRING AF EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 
B7-0051/2013

jf. forretningsordenens artikel 212

af 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

Ændring af artikel 136

EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 136 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a. Navnene på de medlemmer, der ikke 
kan være til stede som følge af 
barselsorlov, fædreorlov eller 
adoptionsorlov, og som forinden har 
underrettet kvæstorerne herom, anføres 
særskilt i protokollen fra hvert møde i en 
periode på op til 14 uger.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeligt fremgå af statistikkerne over medlemmernes mødedeltagelse, når 
medlemmerne ikke kan være til stede på plenarmøderne som følge af barselsorlov, fædreorlov 
eller adoptionsorlov.


