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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις
(2013/2033(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B7-0051/2013),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της 19ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου 2008 που 
αφορά τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου2,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7–0000/2013),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 136 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων 
η παρουσία πιστοποιείται από τον εν λόγω 
κατάλογο αναγράφονται στα Συνοπτικά 
Πρακτικά κάθε συνεδρίασης.

2. Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων 
η παρουσία πιστοποιείται από τον εν λόγω 
κατάλογο αναγράφονται στα Συνοπτικά 
Πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως 
«παρόντες». Τα ονόματα των βουλευτών 
των οποίων η απουσία δικαιολογείται από 
τον Πρόεδρο αναγράφονται στα 
Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης 
ως «δικαιολογημένα απόντες».

                                               
1 ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1.
2 ΕΕ C 159, 13.7.2009, σ. 1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2121 του Κανονισμού του ΕΚ οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Brantner και 14 συνυπογράφοντες κατέθεσαν πρόταση τροποποίησης του 
άρθρου 136 του Κανονισμού του ΕΚ. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 212 η 
επιτροπή AFCO αναμένεται να εξετάσει την εν λόγω πρόταση και να αποφασίσει εάν θα την 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο. Κατ’ ουσία η τροποποίηση επιδιώκει να αναγράφονται ρητώς 
στα Συνοπτικά Πρακτικά τα ονόματα των βουλευτών που δεν ήταν παρόντες στις 
συνεδριάσεις, αλλά η απουσία τους είχε δικαιολογηθεί από τον Πρόεδρο (π.χ. λόγω άδειας 
μητρότητας/πατρότητας)  

Επί του παρόντος, η έννοια της άδειας μητρότητας/πατρότητας δεν υφίσταται στις νομικές 
διατάξεις που διέπουν τη βουλευτική εντολή (η πράξη του 1976 και το καθεστώς των 
βουλευτών). Ωστόσο, αναγνωρίζεται ως θεμιτός λόγος απουσίας από επίσημες συνεδριάσεις 
(άρθρο 31 παράγραφος 4 των Μέτρων Εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών).

Το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ρυθμίζει τον κατάλογο 
παρουσίας. Στην ισχύουσα έκδοσή του διακρίνει μόνο τους βουλευτές που είναι «παρόντες» 
σε μια συνεδρίαση (με βάση την υπογραφή των βουλευτών στον κατάλογο παρουσίας) από 
τους μη παρόντες. Δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν δικαιολογημένες απουσίες (που εγκρίνει ο 
Πρόεδρος και διαχειρίζονται οι Κοσμήτορες σύμφωνα με το άρθρο 31 των Μέτρων 
Εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών). Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 136 
του Κανονισμού επιδιώκει να αναγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης τα 
ονόματα των βουλευτών των οποίων την απουσία έχει δικαιολογήσει ο Πρόεδρος ως 
«δικαιολογημένα απόντες".

Με τον τρόπο αυτό, στον κατάλογο παρουσίας δεν θα λογίζονται πλέον ως «μη παρόντες» οι 
βουλευτές των οποίων την απουσία έχει δικαιολογήσει ο Πρόεδρος (κατόπιν υποβολής 
δικαιολογητικών εγγράφων στους Κοσμήτορες) λόγω προβλημάτων υγείας, σοβαρών 
οικογενειακών λόγων, συμμετοχής σε αποστολή εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, επικείμενης 
γέννησης τέκνου ή άδειας μητρότητας. 

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως αποκλειστικό στόχο να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο 
στον κατάλογο παρουσίας των βουλευτών και στους προκύπτοντες «δείκτες 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας» σε ιστότοπους όπως το Vote Watch σε αυτές τις δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις. Το μέτρο αυτό δεν θα έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση.

                                               
1 Β7-0051/2013
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
B7-0051/2013

σύμφωνα με το άρθρο 212 του Κανονισμού

των 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

Τροποποίηση του άρθρου 136

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 136 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2a. Τα ονόματα των βουλευτών που δεν 
είναι σε θέση να παραστούν διότι 
βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, 
πατρότητας ή υιοθεσίας και που έχουν 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
τους Κοσμήτορες, αναγράφονται χωριστά 
στα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε 
συνεδρίασης, για μέγιστη περίοδο 14 
εβδομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις στατιστικές παρουσίας πρέπει να δηλώνεται σαφώς πότε ένας βουλευτής δεν μπορεί να 
παρίσταται σε συνεδριάσεις της ολομέλειας διότι βρίσκεται σε άδεια μητρότητας, πατρότητας ή 
υιοθεσίας.


