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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

parlamendiliikmetele kehtivate eeskirjade kohta emaduse või isaduse korral
(2006/2025(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0616/2005);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2006),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 4 lõike 4 teine a ja teine b lõik (uus)

2a. Kui liikmesriigi pädev asutus teavitab 
presidenti, et selle liikmesriigi 
õigusnormide kohaselt on üks Euroopa 
Parlamendi liige emaduse tõttu ajutiselt 
asendatud, teavitab president parlamenti 
selle liikme ametiaja lõppemisest 
eelmainitud pädeva asutuse teatatud 
kuupäeval vastavalt 20. septembri 1976. 
aasta akti artikli 13 lõikele 3. President 
kutsub uue ametisse määratud 
parlamendiliikme istungitest osa võtma 
vastavalt kodukorra artiklile 3.
2b. Sama menetluskorda kohaldatakse 
vajalike muudatustega, kui liikmesriigi 
pädev asutus teavitab presidenti, et selle 
liikmesriigi õigusnormide kohaselt on 
teise a lõike alusel ametisse määratud 
parlamendiliikme ametiaeg lõppenud ning 
asendatud parlamendiliige on taas 
ametisse määratud.
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Muudatusettepanek 2
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1a. Lõikes 1 nimetatud eeskirjad 
kehtestavad eelkõige üksikasjaliku korra 
parlamendiliikmele ema- või isapuhkuse 
andmiseks, mille jooksul liikme 
puudumine parlamendi istungitelt või 
koosolekutelt loetakse põhjendatuks.
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1. Käesolev raport käsitleb hr Corbett'i vastavalt kodukorra artiklile 202 esitatud artikli 158
muudatusettepanekut (B6-0616/2005). Hr Corbett teeb ettepaneku emapuhkusel olijatele 
erandi tegemiseks reeglist, et parlamendiliikmed hääletavad individuaalselt ja isiklikult. 
Hr Corbett'i ettepanek puudutab eelkõige täiskogul ja fraktsioonides toimuvat 
hääletamist. Tekib juriidiline küsimus, kas asutamislepingu artiklis 199 sätestatud 
Euroopa Parlamendi volitused oma tööd ise organiseerida on küllaldased oma kodukorras 
sellest põhimõttest piiratud erandi tegemiseks.

2. Raportöör on seisukohal, et ühenduse õigus ei võimalda erandsätet, mis lubaks 
parlamendiliikmel ajutiselt oma hääletusõigust teisele liikmele anda.

Ühenduse õiguse asjakohane allikas on 1976. aasta akti artikli 6 lõige 1, milles on öeldud:

"Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad individuaalselt ja isiklikult."

Erandite tegemise kohta konkreetsetes situatsioonides selged sätted puuduvad. 

Lisaks kinnitab Euroopa Parlament 28. septembril 2005. a vastu võetud Euroopa 
Parlamendi liikmete põhimääruse artikli 3 lõikes 1:

"Parlamendiliikmed hääletavad individuaalselt ja isiklikult."

Kuigi see säte jõustub alles 2009. aastal, poleks kohane võtta parlamendi kodukorras 
vastu sellega vastuolus olevaid sätteid.

Täpselt sama põhimõte on esitatud kodukorra artikli 158 esimeses lõigus ning seda 
järgitakse Euroopa Parlamendi töös ilma erandita.

3. Euroopa Parlamendi tasandil on siiski tekkinud praktiline vajadus midagi ette võtta. 
Parlamendiliikmete ajutiste puudumiste hulga kasv eelkõige emaduse tõttu häirib 
parlamendi tööd ning kahjustab eriti väiksemaid fraktsioone.

4. Käesolev raport teeb ettepaneku muuta parlamendi kodukorda, et võimaldada 
parlamendiliikmetel saada emapuhkust sel määral, mil see on võimalik ühenduse 
esmastes õigusaktides ning 25. juuni ja 23. septembri 2002. aasta nõukogu otsusega 
muudetud 20. septembri 1976. aasta esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti 
valimist käsitlevat aktis ("1976. aasta akt")1

5. Raportis tehakse ka väga uuenduslik ettepanek, mis tunnustab õigust saada isapuhkust. 
Ettepanekus tehtavas muudatuses püütakse toetada tervikliku lähenemise arengut nii mehi 
kui naisi puudutava töö- ja eraelu omavahelise sobitamise edendamisele; seda eesmärki 
toetab Euroopa Komisjon oma 2006. aasta aruandes naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
kohta.2 Need muudatused kohaldavad Euroopa Parlamendi liikmetele Parlamendi soovi, 
et "vanemapuhkust, mille ajal on tagatud töökoha säilimine, peaksid võtma nii emad kui 

  
1 EÜT L 283, 21.10.2002, lk. 1.
2 KOM(2006)0071, vt eelkõige järeldusi lk 9, kolmas punkt.
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isad".1 Parlament nõuab meetmete võtmist "emaduse ja isaduse toetamiseks", et 
võimaldada kodanikel "sobitada kokku töö, era- ja perekonnaelu" ning "saada soovitud 
arvul ja soovitud ajal lapsi".2

6. Ema- või isapuhkuse põhimõte peaks olema parlamendi kodukorras kehtestatud viisil, 
mis ei puudutaks juhatuse olemasolevaid volitusi ning võimaldaks vajalikku paindlikkust 
parlamendiliikmete põhimääruse jõustumise ajal. Mis puutub parlamendi juhatuse poolt 
kodukorra artikli 8 kohaselt kehtestatud parlamendiliikmete kulutuste katmist ja 
lisatasude maksmist reguleerivaid eeskirju, siis selgitab parlamendi kodukorda lisatav 
säte, et liikme puudumine parlamendi istungitelt või koosolekutelt emaduse või isaduse 
tõttu loetakse põhjendatuks vastavalt juhatuse poolt kehtestatavale üksikasjalikule 
korrale. Muudatusettepanekus 2 muudetakse sel eesmärgil kodukorra artiklit 8.

7. Teisalt on mitmes liikmesriigis riigi parlamenti valitud liikme ajutise asendamise 
eeskirjad juba olemas (näiteks Portugalis, Taanis, Rootsis ja Lätis) või ettevalmistamisel 
(näiteks Hollandis). Teistes liikmesriikides (näiteks Austrias, Soomes, Ungaris ja Poolas) 
on riigi parlamendi liikme puudumine istungitelt emapuhkuse ajal vabandatav.

8. Nende kogemuste põhjal teeb raportöör ettepaneku võimaldada Euroopa Parlamendi 
valitud liikmetel leida endale täieliku vabatahtlikkuse alusel ajutiseks asendajaks teine 
valitud kandidaat. Kuna praegu pole ühenduse õiguses juriidilist alust, mis võimaldaks 
vastu võtta Euroopa Parlamendi liikme ajutist asendamist emaduse korral puudutavaid 
sätteid, siis on selline asendamine võimalik vaid juhul, kui asjakohase liikmesriigi 
seadusandlus seda lubab. Enne sellise sätte esmakordset vastuvõtmist on Hollandi 
seadusandlikud võimud esitanud küsimuse, kas Euroopa Parlament, kes vastavalt 1976. 
aasta akti artiklile 12 vastutab volituste kontrollimise eest, loeks sellist asendamist 1976. 
aasta akti sätetega vastavuses olevaks.

9. 1976. aasta akti artikli 13 lõikes 3 pole ette nähtud, et Euroopa Parlament kontrolliks 
teatist selle kohta, et asjakohase liikmesriigi õiguse kohaselt on liikme ametiaeg 
lõppenud. Euroopa Parlament peab siiski vastavalt nimetatud akti artiklile 12 kontrollima 
vabaneva koha täitmiseks liikmesriigi poolt valitud liikme volitusi. Vastavalt kodukorra 
artiklile 3 toimub kontroll pädeva komisjoni raporti alusel iga vastvalitud liikme puhul 
eraldi.

Kui mõni liikmesriik võtaks vastu sätted, mis võimaldavad tema valimisseaduse alusel 
valitud Euroopa Parlamendi liikme ajutist asendamist, võiks selle asenduse läbi viia 1976. 
aasta akti sätete põhjal alljärgnevalt.

Kui mõni parlamendiliige soovib kasutada emapuhkuse kohta käivaid riigi õigusnorme, 
peab asjakohase liikmesriigi pädev asutus, kui ta on veendunud, et vastavate 
õigusnormide tingimused on täidetud, teavitama Euroopa Parlamenti, et nimetatud liikme 
ametiaeg on lõppenud selle liikmesriigi õiguse kohaselt vastavalt 1976. aasta akti artikli
13 lõikele 3. See asutus peab ka teavitama Euroopa Parlamenti asendajaks määratava 
liikme valimisest. Puhkuse lõppemisel vastavalt riigi õigusnormidele peab liikmesriigi 

  
1 Euroopa Parlamendi resolutsioon demograafiliste väljakutsete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta 
(2005/2147(INI), P6_TA-(2006)0115, lõige 39.
2 loc. cit. lõige 19 ja 20.
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pädev asutus teavitama Euroopa Parlamenti asendaja ametiaja lõppemisest vastavalt riigi 
õigusnormidele ning riigi asjakohaste õigusnormide alusel asendatud liikme taas ametisse 
määramisest.

10. Volituste kontrollimist puudutava võimaliku konkreetse menetluskorra lisamisel 
parlamendi kodukorda peab arvesse võtma pädeva komisjoni eelisõiguseid selles vallas. 
Võimalikke ajutisi asendusi käsitlev eriotstarbeline ja lihtsustatud menetluskord võiks 
siiski anda liikmesriikidele poliitilise tagatise, et Euroopa Parlament "tunnustab" sellist 
riiklikku korda erilises olukorras olevate liikmete asendamiseks ning võiks isegi 
julgustada liikmesriike sel eesmärgil oma seadusandlikke volitusi kasutama.

Sellise muudatuse tegemise ettepanek esitatakse lisas 1. See muudatusettepanek on 
mõeldud täienduseks hr Pahor'i esitatud raporti projektis (PE 367.970 v01-00) tehtud 
kodukorra artikli 4 muudatusettepanekule ning seda võib olla vaja kohandada vastavalt 
nimetatud teksti hääletamise tulemustele.


