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Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Voggenhuber ja Gérard Onesta

Muudatusettepanek 3
Raporti pealkiri

Parlamendiliikmetele kehtivad eeskirjad 
emaduse või isaduse korral

Parlamendiliikmetele kehtivad eeskirjad 
volituste täitmise ajutise takistuse korral

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõike 4 teine a lõik (uus)

Kui liikmesriigi pädev asutus teatab 
presidendile, et Euroopa Parlamendi liige 
asendati tähtajaliselt vastavalt selle 
liikmesriigi õigusele, teatab president 
parlamendile kõnealuse parlamendiliikme 
ametiaja lõppemisest vastavalt 20. 
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septembri 1976. aasta akti artikli 13 lõikele 
3 nimetatud pädeva asutuse poolt teatatud 
kuupäeval. President palub vastnimetatud 
parlamendiliikmel asuda oma volitusi 
täitma, tingimusel et on täidetud artikli 3 
sätted.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlamendi liikme staatuse saamise eeldused määratakse kindlaks liikmesriikide 
siseriikliku õigusega. Seda õiguslikku olukorda peab Euroopa Parlament oma kodukorra 
kujundamisel arvesse võtma. Ta peab sellele vastavalt igale isikule, kes on siseriikliku õiguse 
kohaselt nimetatud staatuse saanud, võimaldama tegutsemist Euroopa Parlamendi liikmena. 
See puudutab ka neid isikuid, kes liikmesriigi sätete kohaselt asendavad ajutiselt teist isikut 
parlamendiliikmena. See kehtib eriti emadusega seotud põhjustest tulenevate asendamiste 
puhul, nagu nähakse ette raportööri projektis. Kuid see kehtib ka kõikidel teistel juhtudel, kui 
siseriikliku õigusega nähakse ette parlamendiliikme tähtajalise asendamise võimalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Voggenhuber ja Gérard Onesta

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 4 teine a ja teine b lõik (uus)

Kui liikmesriigi pädev asutus teavitab 
presidenti, et selle liikmesriigi õiguse 
kohaselt on Euroopa Parlamendi liige 
eeldatavalt kauem kui kaks kuud kestva 
ajutise takistusega seotud põhjustel (näiteks 
emadus, isadus või tõsine haigus) tema 
nõusolekul asendatud, teatab president 
parlamendile kõnealuse parlamendiliikme 
ametiaja lõppemisest vastavalt 20. 
septembri 1976. aasta akti artikli 13 lõikele 
3 eelmainitud pädeva asutuse teatatud 
kuupäeval. President palub vastnimetatud 
parlamendiliikmel asuda oma volitusi 
täitma, tingimusel et on täidetud artikli 3 
sätted.

Sama menetluskorda kohaldatakse vajalike 
muudatustega, kui liikmesriigi pädev 
asutus teatab presidendile, et selle 
liikmesriigi õiguse kohaselt on teise a lõigu 
alusel ametisse määratud parlamendiliikme 
ametiaeg lõppenud ning asendatud 
parlamendiliige on uuesti ametisse 
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nimetatud.

Or. en

Selgitus

Kui siseriiklike õigusaktidega lubatakse parlamendiliikme ajutist asendamist emaduse või 
isadusega seotud põhjustel, oleks järjekindel, kui samad eeskirjad kehtiksid tõsise haiguse või 
õnnetusjuhtumi tagajärgedega seotud põhjustel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Carnero González

Muudatusettepanek 6
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Lõikes 1 nimetatud eeskirjades 
kehtestatakse eelkõige üksikasjalik kord 
parlamendiliikmele ema- või isapuhkuse 
andmiseks (kaasa arvatud 
lapsendamisjuhud), mille jooksul tema 
puudumine parlamendi istungitelt või 
koosolekutelt loetakse põhjendatuks.

Or. en

Selgitus

Ühtse peremudeli puudumist tuleb ema- või isapuhkuse määratlemisel arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andrew Duff

Muudatusettepanek 7
Artikli 8 lõiked 1 a, 1 b ja 1 c (uus)

1 a. Lõikes 1 nimetatud eeskirjades 
kehtestatakse eelkõige üksikasjalik kord 
parlamendiliikmele emadusega seotud 
põhjustel ajutise puhkuse andmiseks, mille 
jooksul ta võib puududa parlamendi 
istungitelt ja teda asendab asendusliige.
1 b. Samades eeskirjades võidakse 
kehtestada ka kord parlamendiliikmele 
isadusega seotud põhjustel ajutise puhkuse 
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andmiseks, mille jooksul teda asendab 
asendusliige.
1 c. Samades eeskirjades võidakse 
kehtestada ka kord parlamendiliikmele 
tõsise ja pikaajalise haigusega seotud 
põhjustel ajutise puhkuse andmiseks, mille 
jooksul teda asendab asendusliige.

Or. en


