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Besedilo v veljavi Predlogi sprememb

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Gérard Onesta

Predlog spremembe 3
Naslov poročila

O veljavnih pravilih za poslance v primeru 
porodniškega ali očetovskega dopusta.

O veljavnih pravilih za poslance v primeru 
začasne odsotnosti od opravljanja svojega 
mandata.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 4, pododstavek 2 a (novo)

Če pristojni organ države članice obvesti 
predsednika, da je bil poslanec ali poslanka 
Evropskega parlamenta v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice  
zamenjan zaradi začasne odsotnosti, ki bo 
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predvidoma trajala več kot dva meseca (kot 
sta porodniški dopust ali huda bolezen), 
predsednik obvesti Parlament, da se je 
mandat zadevnega poslanca oz. poslanke 
končal v skladu s členom 13(3) Akta z dne 
20. septembra 1976 na dan, ki ga je določil 
pristojni organ države članice. Predsednik 
povabi novo imenovanega poslanca ali 
poslanko, da zasede svoj sedež v skladu z 
določbami iz člena 3.

Or. de

Obrazložitev

Pogoje za pridobitev statusa poslanca Evropskega parlamenta določa nacionalna zakonodaja 
držav članic. Evropski parlament mora pri pripravi svojega poslovnika upoštevati pravni 
položaj. Zato mora vsakomur omogočiti, da pridobi ta položaj v skladu z nacionalno 
zakonodajo, da opravlja svojo dejavnost poslanca oz. poslanke Evropskega parlamenta.  To 
velja tudi za osebe, ki v okviru pravnih določb države članice začasno nadomeščajo drugo 
osebo, tj. poslanca oz. poslanko Evropskega parlamenta. Kot poročevalec v osnutku poročila 
navaja, se nanaša zlasti na nadomeščanje zaradi materinstva. Velja pa tudi v vseh drugih 
okoliščinah, kjer nacionalni zakon zagotavlja možnost začasnega nadomeščanja poslanca 
Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Gérard Onesta

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 4, pododstavka 2 a in 2 b (novo)

2a. Če pristojni organ države članice 
obvesti predsednika, da je bila poslanka 
Evropskega parlamenta v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice začasno 
zamenjana zaradi začasne odsotnosti, kot je 
porodniški, očetovski dopust ali huda 
bolezen, ki predvidoma traja več kot dva 
meseca, predsednik obvesti Parlament, da 
se je mandat zadevnega poslanca oz. 
poslanke končal v skladu s členom 13(3) 
Akta z dne 20. septembra 1976 na dan, ki 
ga je določil pristojni organ države članice. 
Predsednik povabi novo imenovanega 
poslanca oz. poslanko, da zasede svoj sedež 
v skladu z določbami iz člena 3.

2b. Enak postopek se s potrebnimi 
spremembami uporabi, če pristojni organ 
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države članice obvesti predsednika, da se je 
v skladu z zakonodajo zadevne države 
članice mandat imenovanega poslanca oz. 
poslanke končal v skladu s pododstavkom 
2a, nadomeščen poslanec oz. poslanka pa je 
bil ponovno imenovan.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost je dosežena le, če nacionalna zakonodaja dopušča začasno nadomestitev poslanke 
oz. poslanca zaradi porodniškega ali očetovskega dopusta, enako pravilo pa velja tudi v 
primeru hude bolezni ali nezgode. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Carnero González

Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Pravila iz odstavka 1 posebej določajo 
natančne pogoje za odobritev porodniškega 
ali očetovskega dopusta (vključno s primeri  
posvojitve) poslanki oz. poslancu, njegova 
ali njena odsotnost z zasedanj ali sej 
Parlamenta v tem obdobju pa se šteje za 
opravičeno.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi porodniškega ali očetovskega dopusta je treba upoštevati, da ni enotnega 
vzorca družine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavki 1 a, 1 b in 1 c (novo)

1a. Pravila iz odstavka 1 posebej določajo 
natančne pogoje za odobritev dopusta 
zaradi začasne odsotnosti z zasedanj 
Parlamenta poslanki na podlagi 
materinstva, v času katerega jo nadomesti 
nadomestni poslanec oz. poslanka.
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1b. Pravila iz odstavka 1 posebej določajo 
natančne pogoje za odobritev dopusta 
zaradi začasne odsotnosti poslancu na 
podlagi očetovskega dopusta, v času 
katerega ga nadomesti nadomestni 
poslanec oz. poslanka.
1c. Pravila iz odstavka 1 posebej določajo 
natančne pogoje za odobritev dopusta 
zaradi začasne odsotnosti poslancu oz. 
poslanki v primeru hude in daljše bolezni, v 
času katere ga ali jo nadomesti nadomestni 
poslanec oz. poslanka.

Or. en
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