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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om de bestemmelser, der finder anvendelse på medlemmerne i forbindelse med 
moderskab eller faderskab 
(2006/2025 (REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6-0616/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2006),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 4, stk. 4, afsnit 2a og 2b (nye)

2a. Dersom den kompetente myndighed i 
en medlemsstat underrettet formanden
om, at et medlem af Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats lov på grund af moderskab 
midlertidigt er blevet erstattet, informerer 
formanden Parlamentet om, at 
medlemmets mandat er afsluttet i henhold 
til artikel 12, stk. 3, i akt af 20. september 
1976 om datoen meddelt af den 
kompetente myndighed. Formanden 
opfordrer det nyvalgte medlem til at 
indtage hans eller hendes plads i henhold 
til bestemmelserne i artikel 3.
2b. Samme procedure finder anvendelse 
med de nødvendige forandringer, dersom 
den kompetente myndighed i en 
medlemsstat underrettet formanden om, at 
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et mandat tilhørende et medlem valgt i 
henhold til afsnit 2a er afsluttet i henhold
til medlemsstatens lov og det erstattede
medlem er blevet genindsat.

Ændringsforslag 2
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. De i punkt 1 nævnte bestemmelser 
fastlægger bl.a. de detaljerede regler for 
at give et medlem orlov på grund af 
moderskab eller faderskab, hvorunder 
hans eller hendes fravær fra Parlamentets 
mødeperioder eller møder anses for at 
være begrundet fravær.
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BEGRUNDELSE

1. Denne betænkning omhandler forslag til ændring af forretningsordenens artikel 158 
fremsat af Corbett jf. forretningsordenens artikel 202 (B6-0616/2005). Corbett foreslår 
en bestemmelse om en midlertidig undtagelse under barselsorlov fra reglen om, at 
medlemmer stemmer enkeltvis og personligt. Corbetts ændringsforslag ville især finde 
anvendelse på afstemninger i plenarforsamlingen og i de politiske grupper. Det rejser 
det juridiske spørgsmål om, hvorvidt Europa-Parlamentets beføjelser til selv at 
organisere sit arbejde i henhold til traktatens artikel 199 er tilstrækkelige til at fastlægge 
en begrænset undtagelse fra dette princip i sin forretningsorden.

2. Efter ordførerens mening tillader fællesskabsretten ikke nogen exceptionel 
bestemmelse, der gør det muligt for et parlamentsmedlem midlertidigt at overføre 
hendes/hans stemmeret til et andet medlem.

Den relevante kilde i fællesskabsretten er artikel 4, stk. 1, i Akten om almindelige 
direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet fra 1976, der har følgende ordlyd:

"Medlemmerne af Europa-Parlamentet stemmer individuelt og personligt."

Der er ikke nogen direkte bestemmelse om undtagelser under bestemte 
omstændigheder.

Herudover står der i artikel 3, stk. 1, i Statut for Europa-Parlamentets Medlemmer 
vedtaget den 28. september 2005 følgende:

"Medlemmerne stemmer individuelt og personligt."

Selv om denne bestemmelse ikke træder i kraft før 2009, vil det ikke være 
hensigtsmæssigt at vedtage modsatrettede bestemmelser i Parlamentets 
forretningsorden.

Nøjagtigt det samme princip er fastlagt i artikel 158, stk. 1, og er blevet anvendt uden 
undtagelse i Europa-Parlamentets arbejde.

3. Imidlertid er der et behov i praksis for handling i Europa-Parlamentet. Der er et stadigt 
stigende antal tilfælde af midlertidigt fravær af et medlem, f.eks. på grund af 
moderskab, hvilket forårsager afbrydelser i Parlamentets arbejde og især er skadeligt for 
de små politiske grupper.

4. Denne betænkning foreslår en ændring af Parlamentets forretningsorden for at gøre det 
muligt for medlemmerne at få orlov i tilfælde af moderskab i det omfang, dette er 
muligt i henhold til Unionens primære ret og Akt om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet af 20. september 1976 ("akt af 1976") som ændret 
ved Rådets afgørelse af 25. juni og 23. september 20021.

  
1 EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1.
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5. Den foreslår også en vigtig fornyelse ved at anerkende retten til faderskabsorlov. På 
denne måde forsøger man i ændringsforslaget at bidrage til udvikling af en samlet 
fremgangsmåde med henblik på at fremme forening af arbejde og privatliv, både for 
mænd og kvinder, et mål, som bliver støttet af Europa-Kommissionen i dens beretning 
af 2006 om ligestilling mellem kvinder og mænd1. For så vidt angår Europa-
Parlamentets medlemmer, gennemfører disse ændringsforslag Parlamentets anmodning 
om, at forældreorlov med en samtidig garanti for bevarelse af jobbet bør tages af både 
fædre og mødre2. Parlamentet har således anmodet om, at der træffes foranstaltninger til 
at "støtte moderskab og faderskab" med det formål at gøre det muligt for borgerne at 
forene "arbejde, privatliv og familieliv" og "gøre det muligt for dem at få det antal børn,
de ønsker, og på det tidspunkt de ønsker dem"3.

6. Princippet om barselsorlov eller faderskabsorlov bør fastlægges i Parlamentets 
forretningsorden på en sådan måde, at det ikke berører Præsidiets eksisterende 
beføjelser og giver den nødvendige fleksibilitet det øjeblik, hvor medlemmernes statut 
træder i kraft. Med hensyn til reglerne vedrørende omkostningsgodtgørelser til 
medlemmerne, der fastlægges af Parlamentets Præsidium i henhold til artikel 8, bør der 
tilføjes en bestemmelse i Parlamentets forretningsorden for at gøre det klart, at et 
medlems fravær fra Parlamentets mødeperioder eller møder anses for at være begrundet 
fravær som følge af moderskab eller faderskab i overensstemmelse med detaljerede
regler, som fastsættes af Præsidiet. Ændringsforslag 2 foreslår en ændring af artikel 8 
med henblik herpå.

7. På den anden side findes der i adskillige medlemsstater regler, der tillader en midlertidig 
erstatning af et valgt medlem af det nationale parlament (f.eks. i Portugal, Danmark, 
Sverige og Letland) og i andre lande er de under overvejelse (f.eks. i Nederlandene). I 
andre medlemsstater anses fravær som følge af barselsorlov (f.eks. i Østrig, Finland, 
Ungarn og Polen) for at være begrundet fravær for et medlem af det nationale 
parlament.

8. På grundlag af disse erfaringer foreslår ordføreren, at man anerkender muligheden for, 
at et valgt medlem af Europa-Parlamentet på fuldstændigt frivilligt grundlag opnår en 
midlertidig erstatning ved en anden valgt kandidat. Da der for øjeblikket i 
fællesskabsretten ikke er noget retsgrundlag for at gøre det muligt at vedtage 
bestemmelser med det formål midlertidigt at erstatte et medlem af Europa-Parlamentet i 
tilfælde af barselsorlov, er en sådan erstatning kun mulig, hvis bestemmelserne i den 
pågældende medlemsstats lov gør det muligt. Før de lovgivende myndigheder i 
Nederlandene vedtager en sådan bestemmelse for første gang, har de rejst spørgsmålet 
om, hvorvidt Europa-Parlamentet i forbindelse med dets ansvar for valgs prøvelse i 
henhold til artikel 11 i akten af 1976 anser sådan en erstatning for at være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i akten af 1976.

9. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i akten af 1976 foretager Europa-Parlamentet 
ikke nogen undersøgelse af meddelelsen om, at et medlems mandat er udløbet i henhold 

  
1 KOM(2006)0071, se især konklusionerne s. 9, punkt 3.
2 EP-beslutning om demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (2005/2147(INI), 
P6_TA(2006)0115, stk. 39.
3 loc. cit. stk. 19 og 20.
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til national ret. Men når medlemsstaten har valgt et nyt medlem til at besætte den ledige 
plads, prøver Europa-Parlamentet det valgte medlems mandat i henhold til aktens artikel 
11. I henhold til forretningsordenens artikel 3 træffer Parlamentets afgørelse om hvert 
enkelt nyvalgt medlems mandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente 
udvalg.

Hvis en medlemsstat vedtog bestemmelser om midlertidig erstatning af et af Europa-
Parlamentets medlemmer valgt i henhold til dets valglov, kunne denne erstatning
fortolkes i henhold til bestemmelserne i akten af 1976 som angivet nedenfor.

Dersom et medlem af Europa-Parlamentet ønsker at benytte sig af nationale 
bestemmelse vedrørende barselsorlov, underretter den pågældende medlemsstats 
kompetente myndighed, efter først at have prøvet at betingelserne i disse nationale 
bestemmelser var opfyldt, Europa-Parlamentet om, at det pågældende medlems mandat 
er udløbet i henhold til bestemmelserne i national ret i overensstemmelse med artikel 
12, stk. 3, i akten af 1976. Denne myndighed underretter tillige Europa-Parlamentet om 
valget af det medlem, der skal være suppleant. Ved orlovsperiodens udløb i henhold til 
bestemmelserne i national ret underretter medlemsstatens kompetente myndighed
Europa-Parlamentet om udløbet af suppleantens mandat i henhold til bestemmelserne i 
national ret såvel som om genindsættelsen af det medlem, som var blevet erstattet i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national ret.

10. Indføjelse af eventuelle særlige proceduremæssige ordninger i Parlamentets 
forretningsorden vedrørende valgs prøvelse skal respektere de beføjelser, det 
kompetente udvalg udøver på dette område. Imidlertid kunne en særlig og forenklet 
procedure i tilfælde af eventuelle midlertidige erstatninger give medlemsstaterne en 
politisk garanti for, at Europa-Parlamentet ville "anerkende" sådanne nationale
ordninger for midlertidig erstatning af medlemmer under særlige omstændigheder og 
kunne eventuelt opmuntre medlemsstaterne til at gøre anvendelse af deres 
lovgivningsmæssige beføjelser med henblik herpå.

Et ændringsforslag af denne art er indeholdt i ændringsforslag 1. Ændringsforslaget 
betragtes som et supplement til den ændring af artikel 4, der foreslås i udkast til 
betænkning af Pahor (PE 367.970 v01-00), og skal muligvis tilpasses alt efter resultatet 
af afstemningen om denne tekst.
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