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Σχέδιο έκθεσης (PE 374.264v01-00)
Íñigo Méndez de Vigo
Κανόνες που εφαρμόζονται στους βουλευτές σε περίπτωση μητρότητας ή πατρότητας 
(2006/2025(REG))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber και Gérard Onesta

Τροπολογία 3
Τίτλος της έκθεσης

σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται 
στους βουλευτές σε περίπτωση μητρότητας 
ή πατρότητας

σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται 
στους βουλευτές σε περίπτωση προσωρινού 
κωλύματος στην άσκηση της εντολής τους

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 4, εδάφιο 2 α (νέο)

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ότι, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους αυτού, ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 



PE 378.903v01-00 2/4 AM\634381EL.doc

EL

αντικατασταθεί προσωρινά, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι η θητεία 
του βουλευτή αυτού έληξε σύμφωνα με το 
άρθρο 13, παράγραφος 3 της πράξης της 
20ής Σεπτεμβρίου 1976 την ημερομηνία 
που κοινοποιήθηκε από την εν λόγω 
αρμόδια αρχή. Ο Πρόεδρος καλεί τον 
προσφάτως ορισθέντα βουλευτή να 
καταλάβει την έδρα του, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του αυτή τη νομική κατάσταση στην κατάρτιση του κανονισμού του. Επομένως, 
πρέπει να επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει αυτήν την ιδιότητα σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο να ασκεί δραστηριότητες ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τούτο αφορά 
και πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις κράτους μέλους, αντικαθιστούν προσωρινά 
κάποιο πρόσωπο ως βουλευτές. Τούτο αφορά ιδιαίτερα αντικαταστάσεις για λόγους 
μητρότητας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο της εισηγήτριας. Ισχύει όμως και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής 
αντικατάστασης βουλευτή.  

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber και Gérard Onesta

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 4, εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

2α. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ότι, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους αυτού, ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 
αντικατασταθεί κατόπιν συναινέσεώς του 
λόγω προσωρινού κωλύματος, όπως 
μητρότητα, πατρότητα ή σοβαρή ασθένεια, 
που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει 
περισσότερο από δύο μήνες, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι η θητεία 
του βουλευτή αυτού έληξε σύμφωνα με το 
άρθρο 13, παράγραφος 3 της πράξης της 
20ής Σεπτεμβρίου 1976 την ημερομηνία 
που κοινοποιήθηκε από την εν λόγω 
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αρμόδια αρχή. Ο Πρόεδρος καλεί τον 
προσφάτως ορισθέντα βουλευτή να 
καταλάβει την έδρα του, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 3.
2β. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, όταν η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ότι, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
αυτού, η θητεία ενός βουλευτή ορισθέντα 
σύμφωνα με το εδάφιο 2α) έχει λήξει και ο 
αντικατασταθείς βουλευτής έχει ορισθεί εκ 
νέου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει προσωρινή αντικατάσταση μέλους για λόγους μητρότητας ή 
πατρότητας, είναι συνεπές να εφαρμόζεται η ίδια ρύθμιση σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή 
συνεπειών ατυχήματος.

Τροπολογία: Carlos Carnero González

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
θεσπίζουν ειδικότερα λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για τη χορήγηση σε βουλευτή 
άδειας για λόγους μητρότητας ή 
πατρότητας (περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων υιοθεσίας), κατά τη διάρκεια 
της οποίας η απουσία του/της από τις 
συνεδριάσεις ή τις συνόδους του 
Κοινοβουλίου θεωρείται δικαιολογημένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει μόνον ένα μόνον μοντέλο οικογένειας, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
ορισμό της άδειας μητρότητας ή πατρότητας. 
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Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφοι 1 α, 1 β και 1γ (νέες)

1α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1
θεσπίζουν ειδικότερα λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για τη χορήγηση σε βουλευτή 
προσωρινής άδειας απουσίας από τις 
συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου για λόγους 
μητρότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας 
η βουλευτής αντικαθίσταται από 
αναπληρωτή.
1β. Οι αυτές διατάξεις μπορούν επίσης να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη χορήγηση σε 
βουλευτή προσωρινής άδειας απουσίας για 
λόγους πατρότητας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο βουλευτής αντικαθίσταται από 
αναπληρωτή.
1γ. Οι αυτές διατάξεις μπορούν επίσης να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη χορήγηση σε 
βουλευτή προσωρινής άδειας απουσίας για 
λόγους σοβαρής  και μακράς ασθένειας, 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο ή η 
βουλευτής αντικαθίσταται από 
αναπληρωτή.

Or. en
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