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Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber un Gérard Onesta

Grozījums Nr. 3
Ziņojuma virsraksts

par noteikumiem, ko deputātiem piemēro 
maternitātes vai paternitātes gadījumā

par noteikumiem, ko deputātiem piemēro 
gadījumā, ja viņi īslaicīgi nevar pildīt savas 
pilnvaras

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 4
4. panta 4. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

Ja dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo 
priekšsēdētājam, ka saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts likumu kāds Eiropas 
Parlamenta deputāts tiks uz laiku aizstāts, 
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priekšsēdētājs informē Parlamentu, ka 
saskaņā ar 1976. gada 20. septembra akta 
13. panta 3. punktu attiecīgā deputāta 
pilnvaru laiks beidzas kompetentās iestādes 
minētajā dienā. Priekšsēdētājs lūdz 
jauniecelto deputātu ieņemt vietu saskaņā 
ar 3. panta noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Priekšnosacījumus Eiropas Parlamenta deputāta statusa iegūšanai nosaka dalībvalstu tiesību 
akti. Eiropas Parlamentam, gatavojot Reglamentu, šī tiesiskā situācija ir jāņem vērā. Tādēļ 
katrai personai, kura saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir ieguvusi atbilstošas tiesības, ir 
jādod iespēja kļūt par Eiropas Parlamenta deputātu. Tas attiecas arī uz personām, kas 
saskaņā ar dalībvalsts noteikumiem uz neilgu laiku aizstāj kādu deputātu. Īpaši tas attiecas uz 
aizstāšanu ar maternitāti saistītu iemeslu dēļ, kā to paredz ziņojuma sagatavotāja projekts. 
Tomēr tas attiecas arī uz visiem citiem gadījumiem, kuros valstu tiesību akti paredz iespēju 
īslaicīgi aizstāt kādu deputātu.

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber un Gérard Onesta

Grozījums Nr. 5
4. panta 4. punkta 2.a un 2.b apakšpunkts (jauni)

2.a Ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
paziņo priekšsēdētājam, ka saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem Eiropas 
Parlamenta deputāts tādu īslaicīgu iemeslu 
kā maternitāte, paternitāte vai smaga 
slimība dēļ, kas iespējams ilgs vairāk nekā 
divus mēnešus, tiek aizstāts, priekšsēdētājs 
informē Parlamentu, ka saskaņā ar 1976. 
gada 20. septembra akta 13. panta 3. 
punktu attiecīgā deputāta pilnvaru laiks 
beidzas kompetentās iestādes paziņotajā 
dienā.  Priekšsēdētājs aicina jauniecelto 
deputātu ieņemt vietu atbilstīgi 3. panta 
noteikumiem.

2.b Šādu pašu kārtību pēc analoģijas 
piemēro, ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
paziņo priekšsēdētājam, ka saskaņā ar 
2.a apakšpunktu ieceltā deputāta pilnvaru 
laiks atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem ir beidzies un ka no jauna ieceļ 
aizstāto deputātu.
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Or. en

Pamatojums

Ja reiz valstu tiesību akti pieļauj īslaicīgu deputāta aizstāšanu maternitātes vai paternitātes 
gadījumā, saskaņotības labad vajadzētu piemērot analogus noteikumus arī saistībā ar smagu 
slimību vai negadījumu.

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González

Grozījums Nr. 6
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Noteikumi, kuri ir minēti 1. punktā, 
īpaši paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā 
deputātei vai deputātam piešķir 
maternitātes vai paternitātes atvaļinājumu 
(tostarp adopcijas gadījumos), kura laikā 
nepiedalīšanās Parlamenta sēdēs vai 
sanāksmēs ir uzskatāma par attaisnojamu.

Or. en

Pamatojums

Definējot maternitātes vai paternitātes atvaļinājuma noteikumus, jāņem vērā vienota ģimenes 
modeļa neesamība.

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 7
8. panta 1.a punkts, 1.b punkts un 1.c punkts (jauni)

1.a Noteikumos, kas minēti 1. punktā, īpaši 
paredz detalizētu kārtību, kādā deputātei 
piešķir īslaicīgu maternitātes atvaļinājumu, 
kas saistīts ar nepiedalīšanos Parlamenta 
sēdēs, viņas vietā uz šo laiku nozīmējot 
aizstājēju.
1.b Tādi paši noteikumi var paredzēt 
kārtību, kādā deputātam piešķir īslaicīgu 
paternitātes atvaļinājumu, kas saistīts ar 
nepiedalīšanos sēdēs, viņa vietā uz šo laiku 
nozīmējot aizstājēju.
1.c Tādi paši noteikumi var paredzēt 
kārtību, kādā deputātam piešķir īslaicīgu 
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atvaļinājumu smagas vai ieilgušas slimības 
gadījumā, kas saistīts ar nepiedalīšanos 
sēdēs, viņa vai viņas vietā uz šo laiku 
nozīmējot aizstājēju.

Or. en
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