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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Gérard Onesta

Amendement 3
Titel van het verslag

over de regels die op de leden van 
toepassing zijn in geval van moeder- of 
vaderschap

over de regels die op de leden van 
toepassing zijn, wanneer zij hun mandaat 
tijdelijk niet kunnen uitoefenen

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 4
Artikel 4, lid 4, alinea 2 bis (nieuw)

Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat de Voorzitter ervan in kennis stelt 
dat een lid van het Europees Parlement 
krachtens de wetgeving van die lidstaat 
tijdelijk is vervangen, deelt de Voorzitter 
het Parlement mede dat het mandaat van 
dat lid overeenkomstig artikel 13, lid 3 van 
de Akte van 20 september 1976 ten einde is 
gelopen op de door de bevoegde instantie 
medegedeelde datum. De Voorzitter
verzoekt  het nieuw benoemd lid in het 
Parlement zitting te nemen, onverminderd 
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het bepaalde in artikel 3.

Or. de
Motivering

Die Voraussetzungen für die Erlangung des Status eines Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten bestimmt. Dieser Rechtslage 
muss das Europäische Parlament bei Ausgestaltung seiner Geschäftsordnung Rechnung tragen. 
Es muss dementsprechend jeder Person, die nach nationalem Recht diesen Status erlangt hat, die 
Tätigkeit als Mitglied des Europäischen Parlaments ermöglichen. Dies betrifft auch solche 
Personen, die nach den Bestimmungen eines Mitgliedstaats eine andere Person als 
Abgeordneter zeitweilig ersetzen. Dies gilt insbesondere für Ersetzungen aus 
Mutterschaftsgründen, wie es der Entwurf des Berichterstatters vorsieht. Dies gilt aber auch in 
allen anderen Fällen, in denen das nationale Recht die Möglichkeit der befristeten Ersetzung 
eines Abgeordneten vorsieht.

Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Gérard Onesta

Amendement 5
Artikel 4, lid 4, alinea's 2 bis en ter (nieuw)

Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat de Voorzitter ervan in kennis stelt 
dat een lid van het Europees Parlement 
krachtens de wetgeving van die lidstaat zijn 
mandaat wegens moederschap, vaderschap 
of ernstige ziekte tijdelijk en vermoedelijk 
langer dan twee maanden niet kan 
uitoefenen en met diens instemming is 
vervangen, deelt de Voorzitter het 
Parlement mede dat het mandaat van dat 
lid overeenkomstig artikel 13, lid 3 van de 
Akte van 20 september 1976 ten einde is 
gelopen op de door de bevoegde instantie 
medegedeelde datum. De Voorzitter 
verzoekt  het nieuw benoemd lid in het 
Parlement zitting te nemen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 3.
Dezelfde procedure is mutatis mutandis van 
toepassing, wanneer de bevoegde instantie 
van een lidstaat de Voorzitter ervan in 
kennis stelt dat het mandaat van een 
overeenkomstig de voorgaande alinea  
benoemd lid krachtens de wetgeving van 
die lidstaat ten einde is gelopen en het 
vervangen lid  is herbenoemd. 
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Or. en

Motivering

Wanneer de nationale wetgeving voorziet in de mogelijkheid van tijdelijke vervanging in 
verband met moeder- of vaderschap, dient logisch gezien dezelfde regelgeving te gelden voor  
ernstige ziekte of gevolgen van een ongeval. 

Amendement ingediend door Carlos Carnero González

Amendement 6
Artikel 8, alinea 1 bis (nieuw)

In de in de eerste alinea bedoelde regeling 
worden met name gedetailleerde regels 
vastgelegd voor de toekenning van 
moederschaps- of vaderschapsverlof (ook
in geval van adoptie), gedurende welke 
periode het lid voor zijn afwezigheid bij 
plenaire en andere vergaderingen van het 
Parlement  wordt geacht te zijn 
verontschuldigd.  

Or. en

Motivering

Bij de definitie van moederschaps- of vaderschapsverlof dient rekening te worden gehouden met 
het feit dat een enkel gezinsmodel niet bestaat.

Amendement ingediend door Andrew Duff

Amendement 7
Artikel 8, alinea 1 bis, ter en quater (nieuw)

In de in de eerste alinea bedoelde regeling 
worden met name gedetailleerde regels 
vastgelegd voor de toekenning van tijdelijk 
verlof wegens moederschap, gedurende 
welke periode het lid de vergaderingen van 
het Parlement niet hoeft bij te wonen en 
door een plaatsvervanger wordt vervangen.
In diezelfde regeling worden regels 
vastgelegd voor de toekenning van tijdelijk 
verlof wegens vaderschap, gedurende welke 
periode het lid de vergaderingen van het 
Parlement niet hoeft bij te wonen en door 
een plaatsvervanger wordt vervangen.
In diezelfde regeling worden regels 
vastgelegd voor de toekenning van tijdelijk 
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verlof wegens ernstige en langdurige ziekte, 
gedurende welke periode het lid de 
vergaderingen van het Parlement niet hoeft 
bij te wonen en door een plaatsvervanger 
wordt vervangen.

Or. en


