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Europaparlamentets arbetsordning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber och Gérard Onesta

Ändringsförslag 3
Betänkandets titel

Regler som gäller för ledamöterna i händelse 
av moderskap eller faderskap

Regler som gäller för ledamöterna i händelse 
av att de blir tillfälligt förhindrade att utöva 
sitt mandat

Or. en

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 4, led 2a (nytt)

2a. När den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat underrättar talmannen om att 
en ledamot av Europaparlamentet med stöd 
av lagen i denna medlemsstat tillfälligt 
ersatts skall talmannen underrätta 
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parlamentet om att ledamotens mandat, i 
enlighet med artikel 13.3 i akten av 
den 20 september 1976, upphört det datum 
som meddelats av den behöriga 
myndigheten. Talmannen skall uppmana 
den ledamot som utsetts i stället att inta sin 
plats i enlighet med föreskrifterna i 
artikel 3.

Or. en

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.

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber och Gérard Onesta

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 4, leden 2a och 2b (nya)

2a. När den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat underrättar talmannen om att 
en ledamot av Europaparlamentet med stöd 
av lagen i denna medlemsstat, och efter att 
ha samtyckt, ersatts på grund av tillfälligt 
förhinder som förväntas vara längre än 
två månader – som till exempel moderskap, 
faderskap eller en allvarlig sjukdom – skall 
talmannen underrätta parlamentet om att 
ledamotens mandat, i enlighet med 
artikel 13.3 i akten av den 
20 september 1976, upphört det datum som 
meddelats av den behöriga myndigheten. 
Talmannen skall uppmana den ledamot 
som utsetts i stället att inta sin plats i 
enlighet med föreskrifterna i artikel 3.
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2b. Detsamma skall i tillämpliga delar gälla 
när den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat underrättar talmannen om att 
mandatet för en ledamot som utsetts med 
stöd av led 2a upphört med stöd av lagen i 
denna medlemsstat och den ledamot som 
ersatts på nytt har utsetts till ledamot.

Or. en

Motivering

Om nationell lagstiftning tillåter tillfällig ersättning av en ledamot på grund av moderskap 
eller faderskap bör i konsekvensens namn samma bestämmelser vara tillämpliga även på fall 
av allvarlig sjukdom och i samband med följderna av allvarliga olyckor.

Ändringsförslag från Carlos Carnero González

Ändringsförslag 6
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Föreskrifterna i punkt 1 skall framför 
allt innefatta ingående bestämmelser om 
hur en ledamot skall beviljas moderskaps-
eller faderskapsledighet (även i 
adoptionsfall), under vilken ledamoten inte 
skall anses skyldig att delta i parlamentets 
sammanträden.

Or. en

Motivering

Det faktum att det inte bara finns en viss typ av familjebildning måste man ta hänsyn till i 
samband med definitionen av moderskaps- och faderskapsledighet.

Ändringsförslag från Andrew Duff

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkterna 1a, 1b och 1c (nya)

1a. Föreskrifterna i punkt 1 skall framför 
allt innefatta ingående bestämmelser om 
hur en ledamot skall beviljas tillfällig 
moderskapsledighet från parlamentets 
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sammanträden, under vilken en ersättare 
till henne skall utses.
1b. Samma föreskrifter kan även innefatta 
bestämmelser om hur en ledamot skall 
beviljas tillfällig faderskapsledighet, under 
vilken en ersättare till honom skall utses.
1c. Samma föreskrifter kan även innefatta 
bestämmelser om hur en ledamot skall 
beviljas tillfällig ledighet på grund av 
allvarlig och långvarig sjukdom, under 
vilken en ersättare till honom eller henne 
skall utses.

Or. en


