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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 3–7

Návrh zprávy (PE 374.264v01-00)
Íñigo Méndez de Vigo
Pravidla pro případ mateřství či otcovství poslankyň a poslanců 

Nařízení Evropského parlamentu 

Navržené znění Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Voggenhuber a Gérard Onesta

Pozměňovací návrh 3
Název zprávy

Pravidla pro případ mateřství či otcovství
poslankyň a poslanců

Pravidla pro případ dočasné překážky pro 
výkon mandátu poslanců

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 4 pododstavec 2a (nový)

Pokud příslušný orgán členského státu 
oznámí předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu byl 
poslanec Evropského parlamentu dočasně 
nahrazen, informuje předseda Parlament, 
že podle čl. 13 odst. 3 aktu ze dne 20. září 
1976 skončil mandát tohoto poslance dnem, 
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který uvedl tento příslušný orgán. Předseda 
vyzve nově jmenovaného poslance, aby se 
v souladu s ustanoveními článku 3 ujal 
svého mandátu.

Or. en

Odůvodnění

Podmínky pro získání statusu poslance Evropského parlamentu jsou určeny vnitrostátními 
právními předpisy členských států. Evropský parlament musí při úpravě svého jednacího řádu 
tento právní základ zohlednit. Na základě toho musí být každé osobě, která tento status získala 
podle vnitrostátních právních předpisů, umožněno vykonávat mandát poslance Evropského 
parlamentu. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které podle předpisů daného členského 
státu dočasně zastupují jinou osobu ve funkci poslance. Týká se to zvláště zastoupení 
z důvodu mateřské dovolené, jak je uvedeno v návrhu zprávy, ale i všech ostatních případů, 
kdy vnitrostátní právní předpisy umožňují dočasné nahrazení poslance.

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Voggenhuber a Gérard Onesta

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 4 pododstavce 2a a 2b (nové)

2a. Pokud příslušný orgán členského státu 
oznámí předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu byl 
poslanec Evropského parlamentu se svým 
svolením nahrazen z důvodu dočasné 
překážky, jako je mateřství, otcovství nebo 
vážné nemoci, která pravděpodobně potrvá 
déle než dva měsíce, informuje předseda 
Parlament, že podle čl. 13 odst. 3 aktu ze 
dne 20. září 1976 skončil mandát tohoto 
poslance dnem, který uvedl tento příslušný 
orgán. Předseda vyzve nově jmenovaného 
poslance, aby se v souladu s ustanoveními 
článku 3 ujal svého mandátu.

2b. Stejný postup se použije obdobně, 
pokud příslušný orgán členského státu 
oznámí předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu funkční 
období poslance jmenovaného podle 
pododstavce 2a skončilo a že nahrazený 
poslanec byl znovu jmenován do své 
funkce.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují, aby byl poslanec dočasně nahrazen z důvodu 
mateřství nebo otcovství, bylo by logické stejné pravidlo uplatnit i na případy vážné nemoci 
nebo následků nehody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carlos Carnero González

Pozměňovací návrh 6
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví 
především podrobná opatření pro přiznání 
mateřské či otcovské dovolené (včetně 
případů adopce) poslankyni nebo poslanci, 
během níž bude jejich nepřítomnost na 
zasedáních Parlamentu považována za 
omluvenou.

Or. en

Odůvodnění

Definice mateřské či otcovské dovolené musí zohlednit skutečnost, že neexistuje pouze jeden 
model rodiny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Andrew Duff

Pozměňovací návrh 7
Čl. 8 odst. 1a, 1b a 1c (nové)

1a. Pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví 
především podrobná opatření pro přiznání 
dočasné absence poslankyni z důvodu 
mateřství, během níž bude na zasedáních 
Parlamentu nahrazena zástupcem. 
1b. Stejná pravidla mohou také stanovit 
opatření pro přiznání dočasné absence 
poslanci z důvodu otcovství, během níž 



PE 378.903v01-00 4/4 AM\634381CS.doc

CS

bude nahrazen zástupcem.
1c. Stejná pravidla mohou také stanovit 
opatření pro přiznání dočasné absence 
poslancům z důvodu vážné a dlouhodobé 
nemoci, během níž budou nahrazeni 
zástupcem.

Or. en
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