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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
privind modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European referitor la participarea deputaților la ședințe
(2013/2033(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură 
(B7-0051/2013),

– având în vedere Decizia 2005/684/CE, Euratom din 28 septembrie 2005 de adoptare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European1,

– având în vedere Decizia Biroului din 19 mai și 9 iulie 2008 privind normele de aplicare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European 2,

– având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

2. reamintește că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 136 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Numele deputaților a căror prezență 
este atestată de foaia de prezență sunt 
înscrise în procesul-verbal al fiecărei 
ședințe.

(2) Numele deputaților a căror prezență 
este atestată de foaia de prezență sunt 
înscrise în procesul-verbal al fiecărei 
ședințe și sunt însoțite de mențiunea 
„prezent”. Numele deputaților a căror 
absență este aprobată de Președinte sunt 
înscrise în procesul-verbal al fiecărei 
ședințe și sunt însoțite de mențiunea 
„scutit”.

Or. en

                                               
1 JO L 262, 7.10.2005, p. 1.
2 JO C 159, 13.7.2009, p. 1.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Domnul deputat Brantner și alți 14 cosemnatari au prezentat o propunere de modificare a 
articolului 136 în temeiul articolului 2121. În conformitate cu articolul în cauză, Comisia 
AFCO trebuie să examineze propunerea și să hotărască cu privire la prezentarea sa în fața 
Parlamentului. În fond, modificarea vizează menționarea expresă în procesul-verbal a 
deputaților care nu au fost prezenți la ședințe, însă au fost scutiți de Președinte (de exemplu, 
cei care sunt în concediu de maternitate sau de paternitate). 

În prezent, conceptul de concediu de maternitate sau de paternitate nu există în dispozițiile 
juridice care reglementează mandatul parlamentar (actul din 1976 și Statutul deputaților). Cu 
toate acestea, acesta reprezintă un motiv justificat de absență de la reuniunile oficiale 
[articolul 31 alineatul (4)] din normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European).

Articolul 136 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European reglementează lista 
de prezență. În versiunea sa actuală, se face distincția doar între deputații prezenți la o 
reuniune (pe baza semnăturii deputatului pe lista de prezență) și cei absenți. Articolul nu 
prevede absențe justificate (aprobate de Președinte și gestionate de chestori în temeiul 
articolului 31 din normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European). 
Propunerea de modificare a articolului 136 sugerează menționarea în procesul-verbal al 
fiecărei ședințe a numelor deputaților care au fost scutiți de Președinte prin introducerea 
mențiunii „scutit”.

Astfel, deputații care au lipsit cu aprobarea Președintelui (pe baza prezentării de documente 
justificative chestorilor) ca urmare a unor probleme de sănătate, probleme de familie grave, 
participarea la misiuni în numele Parlamentului, așteptarea nașterii unui copil sau concediul 
de maternitate nu ar mai fi menționați drept „absenți”.

Singurul scop al prezentei modificări este să reducă impactul negativ al listei de prezență a 
deputaților și al „indicatorilor activității parlamentare” pe site-uri cum ar fi Vote Watch în 
cazuri justificate. Această măsură nu are implicații financiare.

                                               
1 B7-0051/2013.
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PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN B7-0051/2013

depusă în conformitate cu articolul 212 din Regulamentul de procedură

de 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

Modificarea articolului 136

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 136 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) Numele deputaților care nu pot fi 
prezenți deoarece sunt în concediu de 
maternitate, de paternitate sau de adopție 
și care au anunțat în prealabil chestorii 
cu privire la acest lucru se înregistrează 
separat în procesul-verbal al fiecărei 
ședințe pentru o perioadă de maximum 14 
săptămâni.

Or. en

Justificare

Trebuie să se distingă clar în statisticile de prezență cazurile în care deputații nu pot să 
participe la ședințele plenare pentru că se află în concediu de maternitate, de paternitate sau 
de adopție.


