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Texto em vigor Alterações

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Gérard Onesta

Alteração 3
Título do relatório

sobre as disposições aplicáveis aos 
deputados em caso de maternidade ou 
paternidade

sobre as disposições aplicáveis aos 
deputados em caso de impedimento 
temporário de exercício do mandato

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 4
Artigo 4, nº 4, parágrafo 2 bis (novo)

Quando a autoridade competente de um 
Estado-Membro notificar o Presidente da 
substituição temporária de um(a) 
deputado(a) ao Parlamento Europeu, em 
conformidade com a legislação desse 
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Estado, o Presidente informará o 
Parlamento do termo do mandato do(a)
deputado(a), nos termos do disposto no nº 3 
do artigo 13º do Acto de 20 de Setembro de 
1976, na data indicada pela autoridade 
competente. O Presidente convidará o(a)
novo(a) deputado(a) nomeado(a) a ocupar 
o seu lugar, em conformidade com o 
disposto no artigo 3º.

Or. de

Justificação

As condições para a obtenção do estatuto de deputado ao Parlamento Europeu são definidas 
pela legislação nacional dos Estados-Membros. Esta legislação deve ser tida em conta pelo 
Parlamento Europeu aquando da elaboração do seu Regimento. Deve permitir que qualquer
pessoa que, de acordo com a legislação nacional, tenha obtido esse estatuto exerça um 
mandato de deputado ao Parlamento Europeu. Tal diz igualmente respeito a pessoas que, de 
acordo com as disposições de um Estado-Membro, substituem temporariamente outra pessoa 
como deputado. Tal aplica-se especialmente a substituições por motivos de maternidade, tal 
como previsto no projecto de relatório. Mas tal aplica-se igualmente a outros casos em que a 
legislação nacional prevê a possibilidade de uma substituição temporária de um deputado.

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Gérard Onesta

Alteração 5
Artigo 4, nº 4, parágrafos 2 bis e 2 ter (novos)

Quando a autoridade competente de um 
Estado-Membro notificar o Presidente da 
substituição temporária de um(a) 
deputado(a) ao Parlamento Europeu por 
motivos de impedimento temporário com 
uma duração previsível superior a dois
meses, designadamente maternidade, 
paternidade ou doença grave, em 
conformidade com a legislação desse 
Estado, o Presidente informará o 
Parlamento do termo do mandato do(a)
deputado(a), nos termos do disposto no 
nº 3 do artigo 13º do Acto de 20 de 
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Setembro de 1976, na data indicada pela 
autoridade competente. O Presidente 
convidará o(a) novo(a) deputado(a) 
nomeado(a) a ocupar o seu lugar, em 
conformidade com o disposto no artigo 3º.
Idêntico procedimento será aplicável
mutatis mutandis quando a autoridade 
competente de um Estado-Membro, em 
conformidade com a legislação desse 
Estado, notificar o Presidente de que 
cessou o mandato do(a) deputado(a) 
nomeado(a) em conformidade com o 
disposto no parágrafo 2bis e que o(a) 
deputado(a) temporariamente 
substituído(a) volta a ocupar as suas 
funções.

Or. en

Justificação

A bem da coerência, se a legislação nacional permite uma substituição temporário de um(a)
deputado(a) por motivos de maternidade ou paternidade, a mesma regra deve-se aplicar a 
doença grave ou consequências de um acidente.

Alteração apresentada por Carlos Carnero González

Alteração 6
Artigo 8, parágrafo 1 bis (novo)

A regulamentação a que se refere o 
parágrafo precedente estabelecerá, em 
particular, as disposições detalhadas que 
regularão a concessão de licenças de 
maternidade ou paternidade (incluindo os 
casos resultantes de adopção) aos 
deputados, durante as quais as suas 
ausências das sessões e reuniões do 
Parlamento se consideram justificadas. 

Or. en
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Justificação

Na definição de licença de maternidade ou paternidade, importa ter em conta que não existe 
um modelo único de família.

Alteração apresentada por Andrew Duff

Alteração 7
Artigo 8, parágrafos 1 bis, 1 ter e 1 quater (novos)

A regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo estabelecerá, em 
particular, as disposições detalhadas que 
regularão a concessão a uma deputada de 
licença de ausência temporária das sessões 
e reuniões do Parlamento, durante a qual 
será substituída por outro deputado.
A mesma regulamentação estabelecerá 
igualmente disposições para a concessão a 
um deputado de licença de ausência 
temporária por razões de paternidade, 
durante a qual será substituído por outro 
deputado.
A mesma regulamentação estabelecerá 
igualmente disposições para a concessão a 
um(a) deputado(a) de licença de ausência 
temporária por razões de doença grave e 
prolongada, durante a qual será 
substituído(a) por outro(a) deputado(a).

Or. en


