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Galiojantis tekstas Pakeitimai

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber ir Gérard Onesta

Pakeitimas 3
Pranešimo pavadinimas

Dėl EP nariams tėvystės ar motinystės atveju
taikomų taisyklių 

Dėl EP nariams, turintiems laikinų kliūčių
eiti pareigas, taikomų taisyklių 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 4
4 straipsnio 4 dalies 2a pastraipa (nauja)

Jeigu kompetentinga valstybės narės 
institucija praneša Pirmininkui, kad 
vadovaujantis tos valstybės narės įstatymais 
Europos Parlamento narys buvo laikinai 
pakeistas, Pirmininkas praneša 
Parlamentui, kad to nario kadencija pagal 
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1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 13 straipsnio 
3 dalį baigėsi tos kompetentingos 
institucijos nurodytą dieną.Pirmininkas 
pakviečia naujai paskirtą narį pradėti eiti 
pareigas pagal 3 straipsnio nuostatas. 

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamento nario statuso įgijimo sąlygos išdėstytos valstybių narių nacionaliniuose 
įstatymuose. Europos Parlamentas turi atsižvelgti į šią teisinę padėtį rengdamas savo Darbo 
tvarkos taisykles. Taigi EP turi užtikrinti, kad visi pagal nacionalinius įstatymus EP nario 
statusą įgiję asmenys galėtų dirbti kaip Europos Parlamento nariai. Tai susiję ir su 
asmenimis, kurie, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, laikinai pavaduoja EP narius. Ši 
taisyklė taikytina ypač tokiais atvejais, kai pavaduojamas motinystės atostogų išėjęs asmuo, 
kaip ir siūlo pranešėjas. Tačiau taisyklė taikytina ir visais kitais atvejais, kai nacionaliniuose 
įstatymuose numatyta EP nario laikino  pavadavimo galimybė.

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber ir Gérard Onesta

Pakeitimas 5
4 taisyklės 4 dalies 2a ir 2b pastraipos (naujos)

2a. Jeigu kompetentinga valstybės narės 
institucija praneša Pirmininkui, kad 
vadovaujantis tos valstybės narės įstatymais 
Europos Parlamento narys dėl laikinų 
kliūčių, kurių, manoma, jis turės ilgiau nei 
du mėnesius, pvz., dėl motinystės, tėvystės 
arba dėl sunkios ligos, jam sutikus buvo 
laikinai pakeistas, Pirmininkas praneša 
Parlamentui, kad to nario kadencija pagal 
1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 13 straipsnio 
3 dalį baigėsi tos kompetentingos 
institucijos nurodytą dieną. Pirmininkas 
pakviečia naujai paskirtą narį pradėti eiti 
pareigas pagal 3 straipsnio nuostatas.

2b. Ta pati procedūra mutatis mutandis 
taikoma tuo atveju, jei kompetentinga 
valstybės narės institucija praneša 
Pirmininkui, kad vadovaujantis tos 
valstybės narės įstatymais nario, paskirto 
pagal 2a punktą, kadencija baigėsi ir buvo 
iš naujo paskirtas pakeistasis narys.
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Or. en

Pagrindimas

Jei pagal nacionalinę teisę EP narys gali būti laikinai pavaduojamas, kai išeina motinystės 
arba tėvystės atostogų, būtų tiesiog nuoseklu, kad ta pati taisyklė būtų taikoma ir sunkiai 
susirgus arba įvykus nelaimingam atsitikimui. 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González

Pakeitimas 6
8 taisyklės 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalyje minimose nuostatose 
nurodoma detali motinystės arba tėvystės 
(įskaitant įvaikinimą) atostogų, kurių metu 
EP nariui leidžiama nedalyvauti 
Parlamento posėdžiuose arba 
susitikimuose, suteikimo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiant motinystės arba tėvystės atostogas reikia atsižvelgti į tai, kad yra daugiau kaip 
vienas šeimos modelis.

Pakeitimą pateikė Andrew Duff

Pakeitimas 7
8 taisyklės 1a, 1b ir 1c dalys (naujos)

1a. 1 dalyje minimose nuostatose 
nurodoma detali nario laikino atleidimo 
nuo Parlamento posėdžių dėl motinystės 
atostogų, kurių metu jį pakeis 
pavaduojantis narys, suteikimo tvarka.
1b. Tose pačiose nuostatose taip pat gali 
būti nustatyta nario laikino atleidimo dėl 
tėvystės atostogų, kurių metu jį pakeis 
pavaduojantis narys, suteikimo tvarka. 
1c. Be to, tose pačiose nuostatose gali būti 
nustatyta nario laikino atleidimo dėl 
sunkios ir ilgos ligos, kurio metu jį pakeis 
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pavaduojantis narys, suteikimo tvarka. 

Or. en


