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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzata a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. 
cikkének módosításáról
(2013/2033(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra B7-0051/2013,

– tekintettel az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/684/EK, Euratom határozatára1,

– tekintettel az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási 
intézkedésekről szóló 2008. május 19-i és július 9-i elnökségi határozatra2,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
136 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A jelenléti ív tanúsága szerint jelen levő 
képviselők nevét az ülésnapok 
jegyzőkönyveibe feljegyzik.

(2) A jelenléti ív tanúsága szerint jelen levő 
képviselők nevét az ülésnapok 
jegyzőkönyveibe „jelenlévőként” 
feljegyzik. Az elnök által igazoltan távol 
lévő képviselők nevét az ülésnapok 
jegyzőkönyveibe „igazoltan távol 
lévőként” jegyzik fel.

Or. en

                                               
1 HL L 262., 2005.10.7., 1. o.
2 HL C 159., 2009.7.13., 1. o.
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INDOKOLÁS

Az eljárási szabályzat 136. cikkéhez Brantner képviselő és 14 társaláíró a 212. cikk alapján 
módosítástervezetet nyújtott be 1 . A cikk értelmében az AFCO bizottság megvizsgálja a 
javaslatot, és határoz arról, hogy benyújtsa-e a Parlamenthez. A módosítás lényege, hogy a 
jegyzőkönyvekben kifejezetten fel legyen tüntetve azon képviselők neve, akik az ülésen nem 
voltak jelen, de akiknek távollétét az elnök igazolta (például szülési vagy apasági szabadság 
miatt).  

A szülési/apasági szabadság fogalmát a képviselői megbízatást szabályozó jogi rendelkezések 
(az 1976-os okmány és a képviselők statútuma) jelenleg nem említik, a képviselők 
statútumának végrehajtási intézkedéseiben azonban a 31. cikk (4) bekezdése szerint a 
hivatalos ülésekről való távolmaradás jogos indokaként szerepel.

A jelenléti ívet az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke szabályozza. A 
jelenlegi változat csak az ülésen „jelen levő” képviselők és az ülésről távol maradó képviselők 
között tesz különbséget, a jelenléti íven szereplő képviselői aláírások alapján. Nem vesz 
figyelembe semmilyen (a képviselők statútumának alkalmazási szabályai 31. cikke 
értelmében az elnök által igazolt és a quaestorok által nyilvántartott) igazolt hiányzást. Az 
eljárási szabályzat 136. cikkéhez előterjesztett módosítás azt javasolja, hogy minden egyes 
ülés jegyzőkönyvében „igazoltan távol lévőként” szerepeljen azon képviselők neve, akiknek 
távolmaradását az elnök igazolta.

Ily módon azon képviselők, akiknek távolmaradását az elnök (a quaestorokhoz benyújtott 
igazoló dokumentumok alapján) betegség, súlyos családi körülmények, a Parlament 
képviseletében kiküldetésen való részvétel, közelgő szülés, illetve szülési szabadság 
indokával igazolta, a jelenléti ívben többé nem a „távollévők” között szerepelnének.

E módosítás célja kizárólag az, hogy ezen valóban indokolt esetekben csökkentse a jelenlegi 
helyzetnek a képviselők jelenléti nyilvántartására, valamint a szavazásokat figyelemmel 
kísérő honlapon (például a VoteWatch-on) megjelenő „parlamenti tevékenységi mutatókra” 
gyakorolt negatív hatását. Az intézkedésnek pénzügyi vonzata nincsen.

                                               
1 B7-0051/2013.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ JAVASLAT B7-0051/2013

az eljárási szabályzat 212. cikke alapján

előterjesztette: 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. cikk módosítása

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
136 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A szülési, apasági vagy 
örökbefogadási szabadság miatt távol levő 
– és erről a quaestorokat előzetesen 
értesítő – képviselők nevét legfeljebb 14 
hét időtartamban az egyes ülések 
jegyzőkönyveiben elkülönítve kell 
felsorolni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a plenáris üléseken a képviselők szülési, apasági vagy örökbefogadási 
szabadságuk miatt nem tudnak részt venni, ezt a jelenlétről készült statisztikában 
egyértelműen fel kell tüntetni.


