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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
Euroopa Parlamendi kodukorra parlamendiliikmete osavõttu istungitest käsitleva 
artikli 136 muutmise kohta
(2013/2033(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanekut (B7–0051/2013),

– võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta otsus 2005/684/EÜ, Euratom, millega 
võetakse vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus1,

– võttes arvesse juhatuse 19. mai ja 9. juuli 2008. aasta otsust Euroopa Parlamendi liikmete 
põhikirja rakendusmeetmete kohta2,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 136 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Iga istungi protokolli kantakse
kohalviibinud parlamendiliikmete nimed 
vastavalt kohalolijate nimekirjale.

2. Kohalviibijana kantakse iga istungi 
protokolli kohalviibinud 
parlamendiliikmete nimed vastavalt 
kohalolijate nimekirjale. Iga istungi 
protokolli kantakse vabandataval põhjusel 
puudujana nende parlamendiliikmete 
nimed, kelle puudumise on parlamendi 
president lugenud põhjendatuks.

Or. en

                                               
1 ELT L 262, 7.10.2005, lk 1.
2 ELT C 159, 13.7.2009, lk 1.
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi liige Brantner ja 14 kaasallakirjutanut on esitanud kooskõlas kodukorra 
artikliga 2121 ettepaneku muuta kodukorra artiklit 136. Artikli 212 kohaselt tuleb 
põhiseaduskomisjonil nimetatud ettepanek läbi vaadata ja otsustada, kas esitada see 
parlamendile või mitte. Põhimõtteliselt on muudatusettepaneku eesmärk kanda protokolli 
selge sõnaga nende parlamendiliikmete nimed, kes küll istungil ei viibinud, kuid kelle 
puudumise on parlamendi president lugenud põhjendatuks (nt rasedus- ja sünnituspuhkus või 
isapuhkus). 

Praegu ei käsitleta rasedus- ja sünnituspuhkust ega isapuhkust parlamendiliikmete volitusi 
käsitlevates õigusaktides (1976. aasta akt ja parlamendiliikmete põhimäärus). Samas peetakse 
seda ametlikelt koosolekutelt puudumise põhjenduseks (parlamendiliikmete põhimääruse 
rakendusmeetmete artikli 31 lõige 4).

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 136 käsitletakse kohalolijate nimekirja. Praeguses 
sõnastuses tehakse vahet ainult nendel parlamendiliikmetel, kes viibisid istungil (vastavalt 
kohalolijate nimekirja antud allkirjale), ja nendel, kes ei viibinud kohal. Seejuures ei võeta 
arvesse põhjendatud puudumist (milleks annab loa parlamendi president ja mille vormistavad 
kvestorid kooskõlas parlamendiliikmete põhimääruse rakendusmeetmete artikliga 31). 
Kodukorra artikli 136 muudatusettepanekuga tehakse ettepanek kanda iga istungi protokolli 
vabandataval põhjusel puudujana nende parlamendiliikmete nimed, kelle puudumise on 
president lugenud põhjendatuks.

Sel viisil kajastuvad kohalolijate nimekirjas nende parlamendiliikmete nimed, kelle 
puudumise on president lugenud (kvestoritele esitatavate tõendavate dokumentide alusel) 
põhjendatuks tervisliku seisundi, tõsise perekondliku olukorra, parlamendi poolt lähetusel 
viibimise või rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu, ning neid ei loeta enam puudujateks.

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada ebasoodsat muljet, mille kohalolijate nimekiri 
(põhjendatud puudumisi arvesse võtmata) võib jätta parlamendiliikmete tegevusaktiivsusest 
näiteks sellisel veebilehel nagu VoteWatch. Ettepanekul puudub finantsmõju.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORRA MUUTMISE ETTEPANEK B7-0051/2013

vastavalt kodukorra artiklile 212

esitanud 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

Artikli 136 muutmine

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORD

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 136 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Nende parlamendiliikmete nimed, kes 
ei saa kohal viibida rasedus- ja 
sünnituspuhkuse, isapuhkuse või 
lapsendamispuhkuse tõttu ja kes on 
kvestoreid sellest eelnevalt teavitanud, 
kantakse eraldi iga istungi protokolli 
ajavahemiku jooksul, mille kestus on kuni 
14 nädalat.

Or. en

Selgitus

Kohalviibimise statistikas peab olema näha, kui parlamendiliikmed ei saa viibida täiskogu 
istungitel rasedus- ja sünnituspuhkuse, isapuhkuse või lapsendamispuhkuse tõttu.


