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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βουλευτές σε περίπτωση μητρότητας 
ή πατρότητας
(2006/2025(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0616/2005),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 
προσεχούς περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 4, παράγραφος 4, εδάφια 2α και 2β (νέα)

2α. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ότι, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους αυτού, ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 
προσωρινά αντικατασταθεί για λόγους 
μητρότητας, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο ότι η θητεία του βουλευτή 
αυτού έληξε σύμφωνα με το άρθρο 13, 
παράγραφος 3 της πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 την ημερομηνία που 
κοινοποιήθηκε από την εν λόγω αρμόδια 
αρχή. Ο Πρόεδρος καλεί τον προσφάτως 
ορισθέντα βουλευτή να καταλάβει την 
έδρα του, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 3.
2β. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται,
τηρουμένων των αναλογιών, όταν η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
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γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ότι, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
αυτού, η θητεία ενός βουλευτή ορισθέντα
και σύμφωνα με το εδάφιο 2α) έχει λήξει 
και ο αντικατασταθείς βουλευτής έχει 
ορισθεί εκ νέου. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
θεσπίζουν ειδικότερα λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για τη χορήγηση σε ένα 
βουλευτή άδεια για λόγους μητρότητας ή 
πατρότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας 
η απουσία του από τις συνεδριάσεις ή τις 
συνόδους του Κοινοβουλίου θεωρείται 
δικαιολογημένη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η παρούσα έκθεση εξετάζει την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 158 που 
κατέθεσε ο κ. Corbett σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού (Β6-0616/2005). Ο 
κ. Corbett προτείνει να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας μια 
προσωρινή εξαίρεση στη διάταξη ότι οι βουλευτές ψηφίζουν ατομικά και 
αυτοπροσώπως. Η τροπολογία που προτείνει ο κ. Corbett θα εφαρμοστεί κυρίως σε 
ψηφοφορίες στην Ολομέλεια και στις πολιτικές ομάδες. Η τροπολογία θέτει το νομικό 
ερώτημα κατά πόσο η εξουσία αυτοοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
θεσπίζει το άρθρο 199 της Συνθήκης είναι επαρκής προκειμένου να θεσπίσει μια 
περιορισμένη εξαίρεση από την αρχή αυτή στον Κανονισμό του.

2. Κατά την άποψη του εισηγητή, το κοινοτικό δίκαιο δεν αφήνει περιθώρια για μια 
εξαιρετική διάταξη που θα επιτρέπει σε έναν βουλευτή του Κοινοβουλίου να 
μεταβιβάσει προσωρινά τα δικαιώματα ψήφου του σε έναν άλλο βουλευτή.

Η σχετική διάταξη στο κοινοτικό δίκαιο είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1 της Πράξης 
του 1976, το οποίο ορίζει τα εξής:

"Οι αντιπρόσωποι ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς"

Δεν υπάρχει ρητή διάταξη για εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις.

Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του 
Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 28 
Σεπτεμβρίου 2005 ότι:

"Οι βουλευτές ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς".

Αν και η διάταξη αυτή δεν θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από το 2009 δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να θεσπίζονται αντιφατικές διατάξεις στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου.

Η ίδια ακριβώς αρχή έχει θεσπισθεί στο άρθρο 158, παράγραφος 1 και ακολουθείται 
χωρίς εξαίρεση στην πρακτική που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Ωστόσο, υπάρχει στην πράξη ανάγκη για τη λήψη μέτρων στο επίπεδο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων προσωρινής 
απουσίας ενός βουλευτή, κυρίως λόγω μητρότητας, που προκαλεί δυσλειτουργίες στο 
κοινοβουλευτικό έργο και είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τις μικρότερες πολιτικές 
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ομάδες.

4. Η παρούσα έκθεση προτείνει μια τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση άδειας σε βουλευτές σε περίπτωση 
μητρότητας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση το πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, σχετικά με την εκλογή των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία 
("Πράξη του 1976") όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 20021.

5. Η έκθεση προτείνει επίσης μια μείζονα καινοτομία αναγνωρίζοντας το δικαίωμα σε 
άδεια λόγω πατρότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο η προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκει 
να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης για την προώθηση της 
συμφιλίωσης εργασίας και προσωπικής ζωής, με συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών, πράγμα που αποτελεί στόχο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην έκθεσή της το 2006 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών2. Οι 
τροποποιήσεις αυτές υλοποιούν, όσον αφορά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το αίτημα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο η γονική άδεια με 
ταυτόχρονη διασφάλιση της θέσης απασχόλησης πρέπει να χορηγείται τόσο στον 
πατέρα όσο και στην μητέρα3. Το Κοινοβούλιο πράγματι έχει ζητήσει τη λήψη 
μέτρων για τη στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας προκειμένου να δοθεί 
στους πολίτες η δυνατότητα να συμφιλιώσουν την εργασία με την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή και να τους επιτρέψει να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που 
επιθυμούν όποτε το θελήσουν4.

6. Η αρχή της άδειας για λόγους μητρότητας ή πατρότητας πρέπει να θεσπισθεί στον 
Κανονισμό του Κοινοβουλίου κατά τρόπο που δεν θα θίγει τις υφιστάμενες 
αρμοδιότητες του Προεδρείου και θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία κατά το χρόνο 
έναρξης ισχύος του Καθεστώτος των Βουλευτών. Όσον αφορά τις διατάξεις που 
διέπουν την καταβολή δαπανών και επιδομάτων στους βουλευτές που έχει θεσπίσει το 
Προεδρείο του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8, μια πρόσθετη διάταξη στον 
Κανονισμό του Κοινοβουλίου πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η απουσία ενός 
βουλευτή από τις συνεδριάσεις ή από τις συνόδους του Κοινοβουλίου θεωρείται 
δικαιολογημένη για λόγους μητρότητας ή πατρότητας, σύμφωνα με τις λεπτομερείς 
ρυθμίσεις που θα καθορίσει το Προεδρείο. Προς το σκοπό αυτό η τροπολογία 2 
προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 8.

7. Από την άλλη πλευρά σε διάφορα κράτη μέλη ισχύουν (ιδίως στην Πορτογαλία, 
Δανία, Σουηδία και Λετονία) ή μελετώνται (κυρίως στην Ολλανδία) διατάξεις που 
επιτρέπουν την προσωρινή αναπλήρωση ενός εκλεγμένου βουλευτή του εθνικού 

  
1 ΕΕ L 283, 21.10.2002, σελ. 1
2 COM(2006)0071, βλ. κυρίως τα συμπεράσματα στη σελίδα 9, σημείο 3.
3 Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών 
(2005/2147(ΙΝΙ)), Ρ6_ΤΑ-(2006)0115, παράγραφος 39.
4 ο.π. παράγραφοι 19 και 20.
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κοινοβουλίου. Σε άλλα κράτη μέλη (ιδίως στην Αυστρία, Φινλανδία, Ουγγαρία και 
Πολωνία) η απουσία ενός βουλευτή του εθνικού κοινοβουλίου από τις συνεδριάσεις 
κατά τη διάρκεια μιας άδειας μητρότητας είναι δικαιολογημένη.

8. Βάσει των εμπειριών αυτών, ο εισηγητής προτείνει να αναγνωρισθεί, σε εντελώς 
εθελοντική βάση, η δυνατότητα ενός εκλεγμένου βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να αντικατασταθεί προσωρινά από έναν άλλο εκλεγμένο υποψήφιο. 
Δεδομένου ότι σήμερα δεν υφίσταται στο κοινοτικό δίκαιο νομική βάση που να 
επιτρέπει τη θέσπιση διατάξεων με στόχο στην προσωρινή αντικατάσταση ενός 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση μητρότητας, η 
αντικατάσταση αυτή είναι νοητή μόνον εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις της 
νομοθεσίας του σχετικού κράτους μέλους. Οι νομοθετικές αρχές της Ολλανδίας, 
προτού θεσπίσουν μια τέτοια διάταξη για πρώτη φορά, έθεσαν το ερώτημα κατά 
πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για τον έλεγχο 
της εντολής σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, θα έκρινε ότι η 
αντικατάσταση αυτή είναι συμβατή με τις διατάξεις της Πράξης του 1976.

9. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3 της Πράξης του 1976, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν προβαίνει σε έλεγχο τυχόν κοινοποίησης ότι η θητεία ενός βουλευτή 
έχει λήξει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, ο διορισμός στον οποίο προβαίνει 
το κράτος μέλος προκειμένου να πληρώσει την κενή έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της εν λόγω Πράξης υπόκειται σε έλεγχο της εντολής του εκλεγέντος βουλευτή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 3 ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται 
σε ατομική βάση κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής.

Εάν ένα κράτος μέλος επρόκειτο να θεσπίσει διατάξεις που επιτρέπουν την 
προσωρινή αντικατάσταση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει 
εκλεγεί με βάση τη δική του εκλογική νομοθεσία, η αντικατάσταση αυτή θα 
ερμηνευόταν με βάση τις διατάξεις της Πράξης του 1976 με τον τρόπο που 
αναφέρεται στη συνέχεια.

Όταν ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί να επωφεληθεί από τις 
εθνικές διατάξεις σχετικά με τη μητρική άδεια, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αυτού, υπό τον όρο ότι έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις των 
εθνικών αυτών διατάξεων, θα πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η 
θητεία του βουλευτή αυτού έχει λήξει με βάση τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3 της Πράξης του 1976. Η αρχή αυτή θα 
πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εκλογή του 
βουλευτή που ορίστηκε ως αντικαταστάτης. Κατά τη λήξη του χρόνου της άδειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη λήξη της θητείας 
του αντικαταστάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας καθώς επίσης 
και τον εκ νέου διορισμό του βουλευτή που είχε αντικατασταθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου.
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10. Η ενσωμάτωση τυχόν ειδικών διαδικαστικών ρυθμίσεων στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της εντολής θα πρέπει να σέβεται τις προνομίες
της αρμόδιας επιτροπής στον τομέα αυτό. Ωστόσο, μια ειδική και απλοποιημένη 
διαδικαστική ρύθμιση σε περίπτωση ενδεχόμενης προσωρινής αντικατάστασης θα 
μπορούσε να παράσχει στα κράτη μέλη μια πολιτική εγγύηση ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα "αναγνώριζε" τις εθνικές αυτές ρυθμίσεις για την προσωρινή 
αντικατάσταση των βουλευτών σε ειδικές περιπτώσεις και θα μπορούσε ενδεχομένως 
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των νομοθετικών εξουσιών τους προς 
το σκοπό αυτό.

Μια πρόταση τροποποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνεται στην 
τροπολογία 1. Η προτεινόμενη αυτή τροπολογία θεωρείται ότι συμπληρώνει την 
τροπολογία στο άρθρο 4 που πρότεινε στο σχέδιο έκθεσης ο κ. Pahor (ΡΕ 
367.970v01-00) και ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστεί υπό το φως του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί του κειμένου αυτού.
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