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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 136 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende 
deelneming aan vergaderingen
(2013/2033(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement B7-0051/2013,

– gezien zijn besluit 2005/684/EG, Euratom van 28 september 2005 houdende aanneming 
van het Statuut van de leden van het Europees Parlement1,

– gezien het besluit van het Bureau van 19 mei en 9 juli 2008 houdende de 
uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden van het Europees Parlement2,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2013),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 136 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De namen van de leden, die blijkens de 
presentielijst aanwezig zijn, worden in de 
notulen van de desbetreffende vergadering 
vermeld.

2. De namen van de leden, die blijkens de 
presentielijst aanwezig zijn, worden in de 
notulen van de desbetreffende vergadering 
onder ”aanwezig” vermeld. De namen 
van de leden, wier verontschuldiging door 
de Voorzitter is aanvaard, worden in de 
notulen van de desbetreffende 
vergadering onder ”verontschuldigd” 
vermeld.

Or. en
                                               
1 PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.
2 PB C 159 van 13.07.2009, blz. 1.
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TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 212 hebben mevrouw Brantner en 14 medeondertekenaars een 
voorstel tot wijziging van artikel 136 ingediend1. Het voorstel is overeenkomstig dit artikel 
naar de Commissie AFCO verwezen die zal bepalen of het aan het Parlement wordt 
voorgelegd. In wezen wordt met het amendement beoogd dat in de notulen uitdrukkelijk de 
namen van de leden worden vermeld die niet op de vergaderingen aanwezig waren, doch wier 
verontschuldiging (bijv. wegens moederschaps- of vaderschapsverlof) door de Voorzitter is 
aanvaard. 

Momenteel is het moederschaps- of vaderschapsverlof een niet-bestaand begrip in de 
rechtsvoorzieningen voor het parlementair mandaat (de Akte van 1976 en het Statuut van de 
leden). Het wordt evenwel erkend als een legitieme reden voor afwezigheid bij officiële 
vergaderingen (artikel 31, lid 4, van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden).

Artikel 136 van het Reglement van het Europees Parlement gaat over de presentielijst. In de 
huidige versie van dit artikel wordt alleen een onderscheid gemaakt tussen leden die bij een 
vergadering “aanwezig” zijn (ondertekening van de presentielijst) en leden die niet aanwezig 
zijn. Er wordt geen rekening gehouden met door de Voorzitter toegestane afwezigheid die 
overeenkomstig artikel 31 van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden door de 
quaestoren wordt beheerd. Met de voorgestelde wijziging van artikel 136 wordt beoogd in de 
notulen van elke vergadering onder “verontschuldigd” de namen van de leden te vermelden 
wier verontschuldiging door de Voorzitter is aanvaard.

Aldus zullen leden wier verontschuldiging om gezondheidsredenen, ernstige 
familieomstandigheden, aanwezigheid bij een missie namens het Parlement, aanstaande 
bevalling of moederschapsverlof (na indiening van bewijsstukken bij de quaestoren) door de 
Voorzitter is aanvaard, niet langer als “afwezig” worden aangemerkt. 

Deze wijziging is enkel en alleen bedoeld om de negatieve uitwerking op de presentielijst en 
de daaruit voortvloeiende “indicatoren van parlementaire werkzaamheid” op websites zoals 
Vote Watch in deze gerechtvaardigde gevallen te verminderen. Deze maatregel heeft geen 
financiële gevolgen. 

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT B7-0051/2013

ingediend overeenkomstig artikel 212 van het Reglement

door 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

Wijziging van artikel 136

REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 136 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. De namen van de leden die niet 
aanwezig kunnen zijn vanwege 
zwangerschaps-, ouderschaps- of 
adoptieverlof en die de quaestoren 
hiervan tijdig op de hoogte hebben 
gebracht, worden gedurende een periode 
van maximaal 14 weken apart vermeld in 
de notulen van elke vergadering.

Or. en

Motivering

In de presentiestatistieken moet duidelijk worden aangegeven wanneer leden niet aanwezig 
kunnen zijn op plenaire vergaderingen vanwege zwangerschaps-, ouderschaps- of 
adoptieverlof.


