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Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Gérard Onesta

Ændringsforslag 3
Titel

om de bestemmelser, der finder anvendelse 
på medlemmerne i forbindelse med 
moderskab eller faderskab

om de bestemmelser, der finder anvendelse 
på medlemmerne i forbindelse med en 
midlertidig hindring for udøvelse af deres 
mandat

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 4, afsnit 2 a (nyt)
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Dersom den kompetente myndighed i en 
medlemsstat underretter formanden om, at 
et medlem af Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats lovgivning midlertidigt er 
blevet erstattet, informerer formanden 
Parlamentet om, at medlemmets mandat er 
afsluttet i henhold til artikel 13, stk. 3, i akt 
af 20. september 1976 fra den dato, den 
kompetente myndighed har givet 
meddelelse om. Formanden opfordrer det 
nyvalgte medlem til at indtage hans eller 
hendes plads i henhold til bestemmelserne i 
artikel 3.

Or. de

Begrundelse

Die Voraussetzungen für die Erlangung des Status eines Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten bestimmt. Dieser 
Rechtslage muss das Europäische Parlament bei Ausgestaltung seiner Geschäftsordnung 
Rechnung tragen. Es muss dementsprechend jeder Person, die nach nationalem Recht diesen 
Status erlangt hat, die Tätigkeit als Mitglied des Europäischen Parlaments ermöglichen. Dies 
betrifft auch solche Personen, die nach den Bestimmungen eines Mitgliedstaats eine andere 
Person als Abgeordneter zeitweilig ersetzen. Dies gilt insbesondere für Ersetzungen aus 
Mutterschaftsgründen, wie es der Entwurf des Berichterstatters vorsieht. Dies gilt aber auch 
in allen anderen Fällen, in denen das nationale Recht die Möglichkeit der befristeten 
Ersetzung eines Abgeordneten vorsieht.

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber et Gérard Onesta

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 4, afsnit 2 a og 2 b (nye)

2a. Dersom den kompetente myndighed i en 
medlemsstat underretter formanden om, at 
et medlem af Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats lovgivning på grund af en 
midlertidig hindring, som man kan forudse 
varer over to måneder såsom moderskab, 
faderskab eller en alvorlig sygdom, er 
blevet erstattet med hans eller hendes 
samtykke, informerer formanden 
Parlamentet om, at medlemmets mandat er 
afsluttet i henhold til artikel 13, stk. 3, i akt
af 20. september 1976 fra den dato, den 
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kompetente myndighed har givet 
meddelelse om. Formanden opfordrer det 
nyvalgte medlem til at indtage hans eller 
hendes plads i henhold til bestemmelserne i 
artikel 3.

2b. Samme procedure finder anvendelse 
med de nødvendige forandringer, dersom 
den kompetente myndighed i en 
medlemsstat underretter formanden om, at 
et mandat tilhørende et medlem valgt i 
henhold til afsnit 2a er afsluttet i henhold 
til medlemsstatens lovgivning og det 
erstattede medlem er blevet genindsat.

Or. en

Begrundelse

Det vil være rimeligt, at hvis medlemsstatens lov tillader en midlertidig erstatning af et 
medlem på grund af moderskab eller faderskab, finder den samme regel anvendelse på grund 
af alvorlig sygdom eller følgerne af en ulykke.

Ændringsforslag af Carlos Carnero González

Ændringsforslag 6
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. De i stk. 1 nævnte bestemmelser 
fastlægger bl.a. de detaljerede regler for at 
give et medlem orlov på grund af 
moderskab eller faderskab (herunder også 
adoption), hvorunder hans eller hendes 
fravær fra Parlamentets mødeperioder eller 
møder anses for at være begrundet fravær.

Or. en

Begrundelse

Manglen på en fælles familiemodel bør tages med i betragtning i definitionen af moderskabs-
eller faderskabsorlov.
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Ændringsforslag af Andrew Duff

Ændringsforslag 7
Artikel 8, stk. 1a, 1 b og 1 c (nye)

1a. De i stk. 1 nævnte bestemmelser 
fastlægger bl.a. de detaljerede regler for at 
give et medlem orlov fra Parlamentets  
møder på grund af moderskab, hvorunder 
hun bliver erstattet af en stedfortræder.
1b. Samme bestemmelser kan tillige 
fastlægge ordninger for at give et medlem 
orlov på grund af faderskab, hvorunder 
han bliver erstattet af en stedfortræder.
1c. Samme bestemmelser kan tillige 
fastlægge regler for at give et medlem orlov 
på grund af alvorlig eller langvarig 
sygdom, hvorunder han eller hun bliver 
erstattet af en stedfortræder.

Or. en


