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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o navzočnosti poslancev na 
sejah
(2013/2033(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe Poslovnika B7-0051/2013,

– ob upoštevanju svojega sklepa št. 2005/684/ES, Euratom, z dne 28. septembra 2005 o 
sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju sklepa predsedstva z dne 19. maja in 9. julija 2008 o izvedbenih ukrepih v 
zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta2,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2013),

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 136 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Imena navzočih poslancev, vpisana v 
seznam navzočih, se zabeležijo v zapisnik 
vsake seje.

2. Imena navzočih poslancev, vpisana v 
seznam navzočih, se zabeležijo v zapisnik 
vsake seje kot „navzoči�. Imena 
poslancev, ki imajo opravičilo 
predsednika, se zabeležijo v zapisniku 
vsake seje kot „opravičeno odsotni�.

Or. en

                                               
1 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
2 UL C 159, 13.7.2009, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska poslanka Franziska Katharina Brantner in 14 sopodpisnikov so v skladu s členom 
212 predložili predlog spremembe člena 1361. Skladno s tem členom bo Odbor za ustavne 
zadeve predlog preučil in odločil, ali naj ga predloži Parlamentu. S predlogom spremembe 
želimo doseči, da bodo v zapisniku sej izrecno zabeležena imena tistih poslancev, ki na seji 
niso bili navzoči, vendar imajo opravičilo predsednika (na primer zaradi 
porodniškega/očetovskega dopusta).  

Predpisi, ki urejajo parlamentarni mandat, trenutno ne predvidevajo možnosti 
porodniškega/očetovskega dopusta (akt iz leta 1976 in statut poslancev), je pa ta možnost 
priznana kot utemeljen razlog za odsotnost z uradnih sestankov (člen 31(4) izvedbenih 
ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta). 

Seznam navzočih ureja člen 136 poslovnika Evropskega parlamenta. Sedanja inačica razlikuje 
zgolj med poslanci, ki so navzoči na seji (na podlagi podpisa poslanca v seznamu navzočih) in 
tistimi, ki niso. Ne upošteva odobrenih odsotnosti (ki jih odobri predsednik, upravljajo pa jih 
kvestorji v skladu s členom 31 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega 
parlamenta). Sprememba člena 136 predlaga, da se v protokolu vsake seje poleg imena 
poslanca, ki ima opravičilo predsednika, zapiše „opravičeno odsoten/a�.

Na ta način poslanci, ki imajo opravičilo predsednika (potem, ko predložijo dokazila 
kvestorjem) zaradi bolezni, težkih razmer v družini, udeležbe na misiji v imenu Parlamenta, 
pričakovanja rojstva otroka ali porodniškega dopusta ne bi bili več bili šteti v seznamu 
navzočih, kot da niso navzoči. 

Edini namen predloga spremembe je zmanjšati učinek na seznam navzočih poslancev in 
posledične kazalnike parlamentarne aktivnosti na spletiščih, kot je Vote Watch v takšnih 
utemeljenih primerih. Ukrep nima finančnih posledic.

                                               
1 B7-0051/2013.
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30.1.2013

PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
B7-0051/2013

ki ga v skladu s členom 212 Poslovnika predlagajo

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

Sprememba člena 136

POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 136 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. Imena poslank in poslancev, ki ne 
morejo biti navzoči, ker so na 
porodniškem, očetovskem ali 
posvojiteljskem dopustu, in so o tem 
vnaprej obvestili kvestorje, se za obdobje 
do 14 tednov v zapisnik vsake seje 
zabeležijo ločeno.

Or. en

Obrazložitev

Iz statističnih podatkov o navzočnosti mora biti jasno razvidno, da poslanke in poslanci ne 
morejo biti navzoči na plenarnem zasedanju, ker so na porodniškem, očetovskem ali 
posvojiteljskem dopustu.


