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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 136. panta grozīšanu attiecībā uz piedalīšanos 
sēdēs
(2013/2033(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozīšanas priekšlikumu B7-0051/2013,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Lēmumu 2005/684/EK, 
Euratom, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu1,

– ņemot vērā Prezidija 2008. gada 19. maija un 9. jūlija lēmumu par Eiropas Parlamenta 
deputātu nolikuma īstenošanas noteikumiem2,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minēto grozījumu;

2. norāda, ka šis grozījums stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
136. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. To deputātu vārdus, kuru klātbūtni 
apliecina šis apmeklējumu reģistrs, ieraksta 
katras sēdes protokolā.

2. To deputātu vārdus, kuru klātbūtni 
apliecina šis apmeklējumu reģistrs, ieraksta 
katras sēdes protokolā ar atzīmi 
„klātesošs”. To deputātu vārdus, kuru 
prombūtni  Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs ir attaisnojis, ieraksta 
katras sēdes protokolā ar atzīmi 
„attaisnoti nepiedalās”.

Or. en

                                               
1 OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.
2 OV C 159, 13.7.2009., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikumu grozīt 136. pantu saskaņā ar 212. pantu ir iesniegusi EP deputāte Franziska 
Katharina Brantner un parakstījuši vēl 14 citi deputāti1. Saskaņā ar minēto pantu AFCO 
komitejai šis priekšlikums ir jāizskata un jālemj, vai to iesniegt Parlamentam. Pēc būtības ar 
šo grozījumu tiek mēģināts sēdes protokolā skaidri ierakstīt, kuri deputāti sēdēs nav 
piedalījušies, bet Parlamenta priekšsēdētājs viņu nepiedalīšanos uzskata par attaisnotu (piem., 
maternitātes vai paternitātes atvaļinājuma dēļ).  

Maternitātes vai paternitātes atvaļinājuma koncepcijas tiesību normās, kas reglamentē 
deputātu mandātu (1976. gada aktā un Deputātu statūtos), pašlaik nav. Tomēr tas tiek atzīts 
par leģitīmu iemeslu tam, lai nepiedalītos oficiālās sanāksmēs (Deputātu nolikuma īstenošanas 
noteikumu 31. panta 4. punkts).

Eiropas Parlamenta Reglamenta 136. pants attiecas uz apmeklējumu reģistru. Pašreizējā 
redakcijā tajā tikai ir nodalīti tie deputāti, kas sēdē piedalās (pamatojoties uz deputāta 
parakstu apmeklējumu reģistrā), un tie, kuri nepiedalās. Netiek ņemta vērā nepiedalīšanās 
attaisnojošu iemeslu dēļ (kam atļauju piešķir Parlamenta priekšsēdētājs un kas ir kvestoru 
pārziņā saskaņā ar Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu 31. pantu). Ar ierosināto 
Reglamenta 136. panta grozījumu tiek ierosināts katras sēdes protokolā to deputātu vārdus, 
kuriem Parlamenta priekšsēdētājs atļāvis nepiedalīties attaisnojošu iemeslu dēļ, minēt ar 
atzīmi „attaisnoti nepiedalās”.

Šādā veidā apmeklējumu reģistrā tie deputāti, kuriem (iesniedzot kvestoriem apliecinošus 
dokumentus) Parlamenta priekšsēdētājs atļāvis nepiedalīties sliktas veselības, nopietnu 
ģimenes apstākļu, darba komandējuma, dzemdību vai grūtniecības atvaļinājuma dēļ, vairs 
netiktu minēti ar atzīmi „nepiedalās”.

Šī grozījuma vienīgais mērķis ir minētajos pienācīgi pamatotos gadījumos samazināt negatīvo 
ietekmi uz apmeklējumu reģistrēšanu un no tā izrietošajiem „parlamentārās darbības 
indikatoriem” tādās tīmekļa vietnēs kā Vote Watch. Šim pasākumam finansiālu seku nebūs.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA GROZĪŠANAS 
PRIEKŠLIKUMS B7-0051/2013

Ievērojot Reglamenta 212. pantu,

iesniedza 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. panta grozīšana

EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTS

Grozījums Nr.1

Eiropas Parlamenta Reglaments
136. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a To deputātu vārdus, kuri nevar 
piedalīties, jo atrodas grūtniecības un 
dzemdību, paternitātes vai adopcijas 
atvaļinājumā un kuri par to ir iepriekš 
paziņojuši kvestoriem, reģistrē katras 
sēdes protokolā atsevišķi ne ilgāk kā 14 
nedēļas.

Or. en

Pamatojums

Apmeklējumu statistikā ir skaidri jānorāda, kad deputāti grūtniecības un dzemdību, 
paternitātes vai adopcijas atvaļinājuma dēļ nevar piedalīties plenārsēdēs.


