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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pravidlech pro případ mateřství či otcovství poslankyň a poslanců
(2006/2025(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0616/2005),

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2006),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 4 odst. 4 pododstavce 2a a 2b (nové)

2a. Pokud příslušný orgán členského 
státu oznámí předsedovi, že podle 
právních předpisů daného členského státu 
byla poslankyně Evropského parlamentu 
dočasně nahrazena z důvodu mateřství, 
informuje předseda Parlament, že podle 
čl. 13 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976 
skončil její mandát dnem, který sdělil 
příslušný orgán. Předseda vyzve nově 
jmenovaného poslance či poslankyni, aby 
se v souladu s ustanoveními článku 3 
ujal/a svého mandátu.
2b. Stejný postup se obdobně použije, 
pokud příslušný orgán členského státu 
oznámí předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu skončilo 
funkční období poslankyně nebo poslance 
jmenované/ho podle pododstavce 2a a že 
nahrazená poslankyně byla znovu 
jmenována do své funkce.
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Pozměňovací návrh 2
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Pravidla uvedená v odstavci 1 zvláště 
stanoví podrobná opatření pro přiznání 
mateřské či otcovské dovolené poslankyni 
či poslanci, během níž bude její či jeho 
nepřítomnost na zasedáních Parlamentu 
považována za omluvenou.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Tato zpráva se zabývá pozměňovacím návrhem k článku 158, který předložil pan Corbett 
podle článku 202 jednacího řádu (B6–0616/2005). Pan Corbett navrhuje, aby byla během 
mateřské dovolené umožněna dočasná výjimka z pravidla, že poslanci hlasují jednotlivě a 
osobně. Změna navrhovaná panem Corbettem by se zvláště týkala hlasování na 
plenárních zasedáních a v politických skupinách. Otevírá právní otázku, zda je pravomoc 
Evropského parlamentu k vytváření vlastních organizačních pravidel stanovená 
v článku199 Smlouvy dostatečná k tomu, aby umožnila omezenou výjimku z této zásady 
v jednacím řádu.

2. Podle názoru zpravodaje nepřipouští právní předpisy Společenství výjimečné ustanovení, 
které by poslanci či poslankyni umožnilo dočasně postoupit své hlasovací právo jinému 
zastupiteli.

Příslušným zdrojem v právních předpisech Společenství je čl. 6 odst. 1 aktu z roku 1976, 
který říká: 

„Poslanci Evropského parlamentu hlasují jednotlivě a osobně.“

Pro udělení výjimky za určitých podmínek neexistuje žádné zvláštní ustanovení.

V čl. 3 odst. 1 statutu poslanců Evropského parlamentu přijatého dne 28. září 2005 
Evropský parlament navíc potvrdil:

„Poslanci hlasují jednotlivě a osobně.“

Přestože toto ustanovení vstoupí v platnost až v roce 2009, nebylo by vhodné přijímat do 
jednacího řádu Parlamentu protichůdná ustanovení. 

Stejná zásada byla zachována v čl. 158 odst. 1 a byla v činnosti Evropského parlamentu 
bez výjimky dodržována.

3. Na úrovni Evropského parlamentu ale existuje praktická potřeba jednat. Stoupá počet 
případů, kdy jsou poslanci či poslankyně dočasně nepřítomni, zvláště z důvodu mateřství, 
což narušuje parlamentní práci a má nepříznivý dopad zvláště na menší politická 
uskupení. 

4. Tato zpráva navrhuje změnu jednacího řádu Parlamentu, která by poslankyním přiznávala 
mateřskou dovolenou, a to do míry umožňované primárním právem Unie a aktem ze dne 
20. září 1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách (dále jen „akt z roku 1976“) pozměněným rozhodnutím Rady ze dne 25. června 
2002 a ze dne 23. září 20021.

5. Navrhuje také zásadní inovaci, kterou je nárok na otcovskou dovolenou. Navrhovaná 
změna tak chce přispět k rozvoji komplexního přístupu na podporu sladění práce a 

  
1 Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1;



PE 374.264v01-00 6/7 PR\616907CS.doc

CS

soukromého života, a to pro muže i ženy, jenž je cílem, který Evropská komise podpořila 
ve své zprávě o rovnosti mužů a žen z roku 20061. Tyto pozměňovací návrhy provádí, 
pokud se týče poslanců Evropského parlamentu, požadavek Parlamentu, že by 
„rodičovskou dovolenou, která je zároveň doprovázena garancí zachování zaměstnání, 
měli nastupovat jak otcové, tak matky“.2 Parlament skutečně požaduje, aby byly učiněny 
„kroky na podporu mateřství a otcovství“, které by občanům umožnily sladit „práci se 
soukromým a rodinným životem“ a dovolily jim „mít tolik dětí, kolik chtějí, a kdy je 
chtějí mít“.3

6. Zásada mateřské či otcovské dovolené by měla být zanesena v jednacím řádu Parlamentu, 
a to takovým způsobem, který by ponechal nedotčené stávající pravomoci předsednictva 
a umožnil potřebnou pružnost ve chvíli, kdy vstoupí v platnost statut poslanců. S ohledem 
na pravidla pro úhradu nákladů a příspěvků poslancům, které podle článku 8 určuje 
předsednictvo Parlamentu, by mělo další ustanovení v jednacím řádu ujasnit, že 
nepřítomnost poslankyně či poslance na zasedáních nebo schůzích Parlamentu se 
omlouvá, pokud k ní dojde z důvodu mateřství nebo otcovství, a to podle podrobných 
opatření, které budou stanoveny předsednictvem. Pozměňovací návrh 2 navrhuje upravit 
za tímto účelem článek 8.

7. Na druhou stranu ale pravidla umožňující dočasné nahrazení zvoleného poslance 
národního parlamentu již v několika členských státech buď existují (zejména 
v Portugalsku, Dánsku, Švédsku a Lotyšsku), nebo jsou připravována (zejména 
v Nizozemsku).  V jiných členských státech (zejména v Rakousku, Finsku, Maďarsku a 
Polsku) jsou poslankyně národních parlamentů během mateřské dovolené omluveny ze 
zasedání.

8. Na základě těchto zkušeností zpravodaj navrhuje, aby bylo zvoleným poslancům 
Evropského parlamentu přiznáno právo, a to na zcela dobrovolném základě, být dočasně 
nahrazeni jiným zvoleným kandidátem.  Jelikož v právních předpisech Společenství 
v současné době neexistuje žádný právní základ, který by umožnil přijmout ustanovení 
s cílem dočasného nahrazení poslankyně Evropského parlamentu v případě mateřství, je 
takovéto nahrazení myslitelné pouze v případě, kdy jej umožňují ustanovení příslušného 
členského státu. Dříve než takovéto ustanovení poprvé přijmou, vznesly legislativní 
orgány Nizozemska dotaz, zda by Evropský parlament vzhledem ke své odpovědnosti za 
ověřování pověřovacích listin podle článku 12 aktu z roku 1976 považoval dané 
nahrazení za slučitelné s ustanoveními tohoto aktu.

9. Podle čl. 13 odst. 3 aktu z roku 1976 neprovádí Evropský parlament žádné přezkoumání 
v případě oznámení, že na základě národního práva skončilo funkční období určitého 
poslance. Obsazení uvolněného mandátu členským státem, které probíhá podle článku 12 
tohoto aktu, ale podléhá postupu ověřování pověřovacích listin zvoleného poslance 
Evropským parlamentem. Podle článku 3 se toto ověřování provádí individuálně na 
základě zprávy příslušného výboru.

  
1 KOM(2006)0071, srov. zvláště závěry na straně 9 bod 3.
2 usnesení Evropského parlamentu o demografických výzvách a mezigenerační solidaritě (2005/2147(INI)), 
P6_TA-(2006)0115, odstavec 39.
3 tamtéž, odstavec 19 a 20.
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Pokud členský stát přijme ustanovení, která umožní dočasné nahrazení poslance 
Evropského parlamentu zvoleného podle příslušného volebního zákona, může být toto 
nahrazení uskutečněno na základě ustanovení aktu z roku 1976, jak je naznačeno dále.

Pokud by poslankyně Evropského parlamentu chtěla využít vnitrostátních ustanovení 
týkajících se mateřské dovolené, příslušný orgán daného členského státu by po ověření, 
že jsou naplněny podmínky těchto ustanovení, byl povinen informovat Evropský 
parlament, že funkční období dané poslankyně skončilo podle ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, a to v souladu s čl. 13 odst. 3 aktu z roku 1976 . Tento orgán by 
rovněž musel uvědomit Evropský parlament o zvolení poslance jmenovaného jako 
zástupce. Na konci období dovolené stanoveného vnitrostátními právními předpisy by 
příslušný orgán členského státu musel uvědomit Evropský parlament, že podle 
vnitrostátních právních předpisů došlo k ukončení funkčního období náhradníka a 
k opětovnému jmenování poslankyně, která byla dříve v souladu s příslušnými 
ustanoveními vnitrostátních právních předpisů nahrazena.

10. Začlenění jakýchkoli konkrétních procedurálních opatření týkajících se ověřování 
pověřovacích listin do jednacího řádu Parlamentu by muselo respektovat výhradní práva, 
která v této oblasti uplatňuje příslušný výbor. V případě eventuálních dočasných 
nahrazení by ale speciální a zjednodušené procedurální opatření mohlo členským státům 
poskytnout politickou záruku, že by Evropský parlament tato vnitrostátní opatření pro 
dočasná nahrazení poslanců za zvláštních okolností „uznal“, a mohlo by povzbudit 
členské státy, aby za tímto účelem využily svých legislativních pravomocí.

Návrh na změnu tohoto typu je předložen v pozměňovacím návrhu 1. Má se za to, že tato 
navrhovaná změna doplňuje pozměňovací návrh ke článku 4, který byl předložen 
v návrhu zprávy pana Pahora (PE 367.970 v01-00), a bude možná muset být upravena 
v závislosti na výsledku hlasování o tomto textu.


