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TARKISTUKSET 3-7

Mietintöluonnos (PE 374.264v01-00)
Íñigo Méndez de Vigo
Euroopan parlamentin jäseniin sovellettavista säännöistä mahdollisen äitiyden tai isyyden 
aikana
(2006/2025(REG))

Euroopan parlamentin työjärjestys

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber ja Gérard Onesta

Tarkistus 3
Mietinnön otsikko

Euroopan parlamentin jäseniin 
sovellettavista säännöistä mahdollisen
äitiyden tai isyyden aikana

Euroopan parlamentin jäseniin 
sovellettavista säännöistä näiden ollessa 
tilapäisesti estyneitä harjoittamaan 
edustajantointaan

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 4
4 artiklan 4 kohdan 2 a alakohta (uusi)

2 a. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa puhemiehelle, että 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
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mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenen 
tilalle on tullut tilapäisesti toinen henkilö, 
puhemies antaa parlamentille tiedon 
asianomaisen parlamentin jäsenen 
toimikauden päättymisestä kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamana 
päivänä 20 päivänä syyskuuta 1976 
annetun säädöksen 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Puhemies pyytää tehtävään 
nimitettyä uutta jäsentä vastaanottamaan 
edustajanpaikan työjärjestyksen 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ehdot Euroopan parlamentin jäseneksi nimittämiselle määräytyvät jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön perusteella. Euroopan parlamentin on otettava tämä huomioon 
työjärjestyksessään. Tästä syystä sen on varmistettava, että kaikki kansallisen lainsäädännön 
perusteella Euroopan parlamentin jäseniksi nimitetyt voivat toimia Euroopan parlamentin 
jäseninä. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat tulleet tilapäisesti muiden kuin Euroopan 
parlamentin varsinaisten jäsenten tilalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sääntöä
sovelletaan erityisesti tilanteissa, joissa jäsenen tilalle tulee äitiyden vuoksi toinen henkilö, 
kuten mietinnön esittelijä ehdottaakin. Sääntöä sovelletaan kuitenkin myös kaikissa muissa 
tilanteissa, joissa jäsenen tilalle tulee tilapäisesti toinen henkilö kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber ja Gérard Onesta

Tarkistus 5
4 artiklan 4 kohdan 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

2 a. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa puhemiehelle, että 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenen 
tilalle on tämän suostumuksella tullut 
toinen henkilö asianomaisen jäsenen 
ollessa oletettavasti yli kahden kuukauden 
ajan tilapäisesti estynyt, esimerkiksi 
äitiyden, isyyden tai vakavan sairauden 
vuoksi, puhemies antaa parlamentille 
tiedon asianomaisen parlamentin jäsenen 
toimikauden päättymisestä kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamana 
päivänä 20 päivänä syyskuuta 1976 
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annetun säädöksen 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Puhemies pyytää tehtävään 
nimitettyä uutta jäsentä vastaanottamaan 
edustajanpaikan työjärjestyksen 3 artiklan 
mukaisesti.
2 b. Samaa menettelyä sovelletaan 
soveltuvin osin, jos jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
puhemiehelle, että kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti edellä 
2 a alakohdan mukaisesti nimitetyn 
varajäsenen toimikausi on päättynyt ja 
varsinainen jäsen on nimitetty uudelleen 
tehtävään.

Or. en

Perustelu

Jos Euroopan parlamentin jäsenen tilalle voi tulla toinen henkilö äitiyden tai isyyden vuoksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on pelkästään johdonmukaista, että samaa sääntöä 
sovelletaan myös vakavan sairauden tai onnettomuuden sattuessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González

Tarkistus 6
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistetaan erityisesti 
yksityiskohtaiset järjestelyt, joiden 
mukaisesti jäsenelle myönnetään äitiys- tai 
isyysloma (myös adoptiotapauksissa), jonka 
aikana jäsenen poissaolo parlamentin 
istunnoista tai kokouksista on katsottava 
sallituksi.

Or. en

Perustelu

Äitiys- ja isyysloman määritelmässä on otettava huomioon, että perhemalleja on enemmän 
kuin yksi.



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

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 7
8 artiklan 1 a, 1 b ja 1 c kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistetaan erityisesti 
yksityiskohtaiset järjestelyt, joiden 
mukaisesti jäsenelle myönnetään 
äitiysloma parlamentin istunnoista, jolloin 
hänen tilalleen tulee toinen henkilö.
1 b. Kyseisissä säännöissä voidaan 
vahvistaa myös järjestelyt, joiden 
mukaisesti jäsenelle myönnetään
isyysloma, jolloin hänen tilalleen tulee
toinen henkilö.
1 c. Kyseisissä säännöissä voidaan 
vahvistaa myös järjestelyt, joiden 
mukaisesti jäsenelle myönnetään vakavan 
ja pitkäaikaisen sairauden sattuessa
sairausloma, jolloin hänen tilalleen tulee 
toinen henkilö.

Or. en


