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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
o zmene článku 136 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o účasti poslancov 
na rokovaniach
(2013/2033(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu rokovacieho poriadku (B7-0051/2013),

– so zreteľom na svoje rozhodnutie 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa 
prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu1,

– so zreteľom na rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 19. mája a 9. júla 
2008, ktorým sa uplatňujú vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu2,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2013),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 136 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2. Mená poslancov, ktorých prítomnosť je 
potvrdená na prezenčnej listine, sa uvedú 
v zápisnici z každého rokovania.

2. Mená poslancov, ktorých prítomnosť je 
potvrdená na prezenčnej listine, sa uvedú 
v zápisnici z každého rokovania ako 
„prítomní“. Mená poslancov, ktorých 
neprítomnosť je ospravedlnená 
predsedom, sa uvedú v zápisnici z každého 
rokovania ako „ospravedlnení“.

Or. en

                                               
1 Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 159, 13.7.2009, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh na zmenu článku 136 bol predložený poslankyňou Európskeho parlamentu 
Brantnerovou spolu so 14 podpismi v súlade s článkom 2121. Z uvedeného článku vyplýva, že 
výbor AFCO by mal tento návrh preskúmať a rozhodnúť, či ho postúpi Parlamentu. Podstata 
zmeny spočíva v tom, že v zápisnici budú výslovne uvedení tí poslanci, ktorí sa nezúčastnili 
rokovania, ale boli ospravedlnení predsedom (napríklad z dôvodu materskej/otcovskej 
dovolenky).

Platné právne ustanovenia upravujúce poslanecký mandát (akt z roku 1976 a štatút poslancov 
Európskeho parlamentu) v súčasnosti nezahŕňajú pojem materská/otcovská dovolenka. Táto 
dovolenka sa však uznáva ako oprávnený dôvod neprítomnosti na oficiálnych schôdzach 
(článok 31 ods. 4 vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu).

V článku 136 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je upravená prezenčná listina. 
V súčasnosti sa na nej rozlišujú len poslanci, ktorí sú „prítomní“ na rokovaní (na základe 
podpisu poslanca v prezenčnej listine), a tí, ktoré nie sú prítomní. Nezohľadňuje sa tak 
odôvodnená neprítomnosť (schválená predsedom a potvrdená kvestormi podľa článku 31 
vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu). Navrhovaná zmena 
článku 136 rokovacieho poriadku predpokladá uvedenie mien tých poslancov, ktorí boli 
ospravedlnení predsedom, v zápisnici v kolónke „ospravedlnení“.

Na základe uvedenej zmeny sa záznam o neprítomnosti poslancov, ktorí boli ospravedlnení 
predsedom (po predložení príslušných dokladov kvestorom) z dôvodu ochorenia, zo 
závažných rodinných dôvodov, z dôvodu účasti na služobnej ceste z poverenia Parlamentu, 
tehotenstva alebo materskej dovolenky, nebude počítať ako „neprítomní“.

Jediným dôvodom tejto zmeny je obmedzenie negatívneho vplyvu na prezenčné listiny 
poslancov a následné „ukazovatele parlamentnej činnosti“ na stránkach, ako je napríklad Vote 
Watch v uvedených odôvodnených prípadoch. Toto opatrenie nebude mať žiadne finančné 
dôsledky.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

NÁVRH NA ZMENU ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
B7-0051/2013

ktorý v súlade s článkom 212 rokovacieho poriadku predkladajú

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 a Anja 
Weisgerber

Zmena článku 136

ROKOVACÍ PORIADOK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 136 – odsek 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. Mená poslancov, ktorí nemôžu byť 
prítomní z dôvodu materskej dovolenky, 
otcovskej dovolenky alebo rodičovskej 
dovolenky pri osvojení dieťaťa a ktorí 
o tom vopred informovali kvestorov, sa 
uvádzajú osobitne v zápisnici z každého 
rokovania v lehote najviac 14 týždňov.

Or. en

Odôvodnenie

Na prezenčných listinách musí byť zjavné, že poslanci nemôžu byť prítomní na plenárnej 
schôdzi, lebo sú na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke pri 
osvojení dieťaťa.


