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Jelentéstervezet (PE 374.264v01-00)
Íñigo Méndez de Vigo
A képviselőkre gyermekszülés, illetve apaság esetén vonatkozó szabályokról
(2006/2025(REG))
Az Európai Parlament eljárási szabályzata

Hatályos szöveg Módosítás

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber és Gérard Onesta

Módosítás: 3
A jelentés címe

A képviselőkre gyermekszülés, illetve 
apaság esetén vonatkozó szabályokról

A képviselőkre megbízatásuk 
gyakorlásának ideiglenes akadályoztatása
esetén vonatkozó szabályokról

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 4
4. cikk (4) bekezdés (2a) albekezdés (új)

(2a) Amennyiben egy tagállam illetékes 
hatósága arról értesíti az elnököt, hogy az 
adott tagállam jogszabályai szerint az 
Európai Parlament valamely képviselőjét 
ideiglenesen helyettesítik, az elnök értesíti a 
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Parlamentet arról, hogy az adott képviselő 
hivatali ideje az 1976. szeptember 20-i 
okmány 13. cikkének (3) bekezdése 
értelmében az illetékes hatóság által közölt 
nappal véget ért. Az elnök felkéri az 
újonnan kijelölt képviselőt, hogy foglalja el 
helyét a 3. cikk előírásainak megfelelően.

Or. de

Indokolás

Az európai parlamenti képviselői státusz megszerzésének feltételeiről a tagállamok nemzeti 
joga rendelkezik. Ez Európai Parlamentnek figyelembe kell vennie ezt a jogi helyzetet eljárási 
szabályzata elkészítésekor. Ennek megfelelően minden olyan személy számára lehetővé kell 
tennie az európai parlamenti képviselői feladatok ellátását, akik nemzeti jogszabályaik szerint 
elnyerték ezt a státuszt. Ez azon személyekre is vonatkozik, akik a tagállamok rendelkezései 
alapján egy másik személyt ideiglenesen helyettesítenek képviselőként. Különösen érvényes ez 
a gyermekszülés miatti helyettesítésekre, amint azt a vélemény előadója megállapítja. 
Érvényes továbbá minden olyan esetben, amikor a nemzeti jog lehetővé teszi egy képviselő 
ideiglenes helyettesítését.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber és Gérard Onesta

Módosítás: 5
4. cikk (4) bekezdés (2a) és (2b) albekezdés (új)

(2a) Amennyiben egy tagállam illetékes 
hatósága arról értesíti az elnököt, hogy az 
adott tagállam jogszabályai szerint az 
Európai Parlament valamely képviselőjét 
várhatóan több, mint két hónapig tartó 
ideiglenes akadályoztatottság, például 
gyermekszülés, apaság vagy súlyos betegség
miatt a beleegyezésével ideiglenesen 
helyettesítik, az elnök értesíti a Parlamentet 
arról, hogy az adott képviselő hivatali ideje 
az 1976. szeptember 20-i okmány 13. 
cikkének (3) bekezdése értelmében az 
illetékes hatóság által közölt nappal véget 
ért. Az elnök felkéri az újonnan kijelölt 
képviselőt, hogy foglalja el helyét a 3. cikk 
előírásainak megfelelően.
(2b) Ugyanez az eljárás értelemszerűen 
vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy 
tagállam illetékes hatósága arról értesíti az 
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elnököt, hogy az adott tagállam 
jogszabályai szerint valamely, a (2a) 
bekezdés alapján kinevezett képviselő 
hivatali ideje véget ért, és a helyettesített 
képviselőt újra kinevezték.

Or. en

Indokolás

A következetesség azt diktálja, hogy ha a nemzeti jogszabályok gyermekszülés és apaság 
esetén lehetővé teszik a képviselők ideiglenes helyettesítését, akkor ugyanez a szabály 
vonatkozzon a súlyos betegségek vagy balesetek következményeinek esetére is.

Módosítás, előterjesztette: Carlos Carnero González

Módosítás: 6
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
szabályok részletesen meghatározzák 
többek között azokat az intézkedéseket, 
amelyeket valamely képviselő szülési vagy 
apasági szabadságának jóváhagyásakor 
kell alkalmazni (beleértve az örökbefogadás 
eseteit is), mely szabadság ideje alatt a 
képviselő a Parlament ülésein való részvétel 
alól mentesül.

Or. en

Indokolás

A szülési és apasági szabadság meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy nem egyetlen 
családmodell létezik.

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 7
8. cikk (1a), (1b) és (1c) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
szabályok részletesen meghatározzák 
többek között azokat az intézkedéseket, 
amelyeket valamely képviselőnek a 
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Parlament üléseiről való, gyermekszülés 
miatti ideiglenes távollétének 
jóváhagyásakor kell alkalmazni, mely 
távollét ideje alatt helyettesítik.
(1b) Ugyanezek a szabályok meghatározzák 
azokat az intézkedéseket is, amelyeket 
valamely képviselő apaság miatti ideiglenes 
szabadságának jóváhagyásakor kell 
alkalmazni, mely szabadság ideje alatt 
helyettesítik.
(1c) Ugyanezek a szabályok meghatározzák 
azokat az intézkedéseket is, amelyeket 
valamely képviselő súlyos vagy hosszan 
tartó betegség miatti ideiglenes 
szabadságának jóváhagyásakor kell 
alkalmazni, mely szabadság ideje alatt 
helyettesítik.

Or. en


