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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

jäsenten osallistumista istuntoihin koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
136 artiklan muuttamisesta
(2013/2033(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi B7-0051/2013,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 
2005/684/EY, Euratom1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
soveltamisohjeista 19. toukokuuta ja 9. heinäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin 
puhemiehistön päätöksen2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2013),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
136 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Läsnä olevien jäsenten nimet merkitään 
läsnäololistan mukaan kunkin istunnon 
pöytäkirjaan.

2. Läsnä olevien jäsenten nimet merkitään 
läsnäololistan mukaan kunkin istunnon 
pöytäkirjaan ja perään liitetään maininta 
”läsnä”. Puhemiehen luvalla poissa
olevien jäsenten nimet merkitään kunkin 
istunnon pöytäkirjaan ja perään liitetään 
maininta ”estynyt”.

                                               
1 EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.
2 EUVL C 159, 13.7.2009, s. 1.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentin jäsen Brantner ja 14 muuta jäsentä ovat esittäneet 212 artiklan 
mukaisesti työjärjestyksen 136 artiklan muutosehdotuksen1. Työjärjestyksen 212 artiklan 
mukaisesti AFCO-valiokunta tutkii muutosehdotuksen ja päättää sen esittämisestä 
parlamentille. Tarkistuksen päämääränä on saada kirjattua istuntopöytäkirjoihin 
nimenomaisesti jäsenet, jotka ovat poissa puhemiehen luvalla (esimerkiksi äitiys- tai 
isyysvapaan vuoksi). 

Parlamentin jäsenen edustajantointa säätelevä lainsäädäntö (vuonna 1976 annettu säädös ja 
jäsenten asemaa koskevat säännöt) ei nykyisellään tunne käsitettä äitiys- tai isyysvapaa. Se 
kuitenkin tunnustetaan perustelluksi syyksi olla poissa virallisista kokouksista (jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 31 artiklan 4 kohta).

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklassa määrätään läsnäololistasta. Nykyään 
läsnäololistassa erotetaan vain jäsenet, jotka ovat "läsnä" istunnossa (tästä on osoituksena 
jäsenten allekirjoitus läsnäololistassa), ja jäsenet, jotka eivät ole läsnä. Siinä ei huomioida 
luvallista poissaoloa (johon puhemies myöntää luvan ja jota kvestorit hallinnoivat jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 31 artiklan mukaisesti). Työjärjestyksen 
136 artiklan muutosehdotuksessa ehdotetaan, että kunkin istunnon pöytäkirjaan merkitään 
puhemiehen luvalla poissa olleiden jäsenten nimien perään merkintä "estynyt".

Tällä tavoin jäseniä, jotka ovat saaneet puhemieheltä luvan poissaoloon (ja toimittaneet 
perusteena olevat asiakirjat kvestoreille) sairauden, vakavien perhesyiden tai jäsenen 
Euroopan parlamentin puolesta toisaalla hoitamien tehtävien vuoksi tai koska ovat raskaana 
tai äitiysvapaalla, ei enää läsnäolotiedoissa laskettaisi ”ei läsnä oleviksi”.

Tarkistuksella halutaan yksinomaan vähentää tällaisten perusteltujen tapausten kielteisiä 
vaikutuksia jäsenen läsnäolotietoihin ja niistä johdettuihin parlamentin jäsenen ”aktiivisuutta” 
kuvaaviin indikaattoreihin Vote Watch -sivuston kaltaisilla verkkosivustoilla. 
Muutosehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia.

                                               
1 B7-0051/2013.
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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 
B7-0051/2013

työjärjestyksen 212 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): 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

136 artiklan muuttaminen

EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS

Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
136 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Sellaisten jäsenten nimet, jotka eivät 
voi olla läsnä äitiys-, isyys- tai 
adoptiovapaan vuoksi ja jotka ovat 
ilmoittaneet asiasta ennalta kvestoreille, 
merkitään erikseen kunkin istunnon 
pöytäkirjaan enintään 14 viikon ajan.

Or. en

Perustelu

Läsnäolotilastoista on käytävä ilmi, jos jäsen ei voi olla läsnä täysistunnossa äitiys-, isyys- tai 
adoptiovapaan vuoksi.


