
AM\634381PL.doc PE 378.903v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

10.10.2006 PE 378.903v01-00

POPRAWKI 3-7
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Íñigo Méndez de Vigo
Przepisy obowiązujące posłów w przypadku narodzin dziecka(2006/2025(REG))

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Tekst obowiązujący Poprawki 

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Gérard Onesta

Poprawka 3
Tytuł sprawozdania

W sprawie przepisów obowiązujących 
posłów w przypadku narodzin dziecka.

W sprawie przepisów obowiązujących 
posłów w przypadku czasowej przeszkody w 
sprawowaniu mandatu

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 4 akapit 2 a (nowy)

Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego powiadomi 
Przewodniczącego, że zgodnie z prawem 
obowiązującym w tym państwie 
członkowskim poseł do Parlamentu 
Europejskiego został tymczasowo 
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zastąpiony, Przewodniczący informuje 
Parlament o zakończeniu sprawowania 
mandatu tego posła zgodnie z art. 13 ust. 3 
aktu z dnia 20 września 1976 r. z dniem 
wskazanym przez właściwy organ. 
Przewodniczący zwraca się do nowo 
powołanego posła o przejęcie mandatu 
zgodnie z art. 3 Regulaminu. 

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Gérard Onesta

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 4 akapity 2 a i 2 b (nowe)

2a. W przypadku, gdy właściwy organ 
państwa członkowskiego powiadomi 
Przewodniczącego, że zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa poseł do 
Parlamentu Europejskiego został 
zastąpiony za swoją zgodą ze względu na 
czasową przeszkodę, trwającą ponad dwa 
miesiące, np. macierzyństwo, urlop 
ojcowski lub poważna choroba, 
Przewodniczący informuje Parlament o 
zakończeniu sprawowania mandatu tego 
posła zgodnie z art. 13 ust. 3 aktu z dnia 20 
września 1976 r. z dniem wskazanym przez 
właściwy organ. Przewodniczący zwraca się 
do nowo powołanego posła o przejęcie 
mandatu zgodnie z art. 3 Regulaminu.
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2b. Taka sama procedura obowiązuje 
odpowiednio w przypadku zawiadomienia 
Przewodniczącego przez właściwe władze 
państwa członkowskiego, że zgodnie z jego 
prawem krajowym wygasła kadencja posła 
powołanego zgodnie z ustępem 2a oraz że 
zastąpiony poseł został ponownie powołany.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli przepisy krajowe zezwalają na tymczasowe zastąpienie posła z powodu macierzyństwa 
lub urlopu ojcowskiego, dla celów spójności taka sama zasada powinna obowiązywać w 
przypadku poważnej choroby lub konsekwencji wypadku.

Poprawkę złożył Carlos Carnero González

Poprawka 6
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przepisy, o których mowa w ust. 1, 
określają m.in. szczegółowe zasady 
udzielenia posłowi urlopu rodzicielskiego 
(w tym również w przypadku adopcji), 
podczas którego nieobecność posła lub 
posłanki na posiedzeniach lub spotkaniach 
Parlamentu uznaje się za 
usprawiedliwioną.

Or. en

Uzasadnienie

W definicji urlopu rodzicielskiego należy uwzględnić brak jednego modelu rodziny.

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 7
Artykuł 8 ustępy 1 a 1 b i 1 c (nowe)

1a. Przepisy, o których mowa w ust. 1, 
określają między innymi szczegółowe 
zasady udzielenia posłance urlopu 
okresowego z posiedzeń Parlamentu z 
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powodu macierzyństwa, w trakcie którego 
zostanie ona zastąpiona przez inną osobę.
1b. Te same przepisy mogą również 
określać kwestię udzielenia posłowi urlopu 
okresowego w powodu ojcostwa, w trakcie 
którego zostanie on zastąpiony przez inną 
osobę.
1c. Te same przepisy mogą również 
określać kwestię udzielenia posłowi urlopu 
okresowego w powodu poważnej i 
długotrwałej choroby, w trakcie którego 
zostanie on zastąpiony przez inną osobę.

Or. en
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