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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin jäseniin sovellettavista säännöistä mahdollisen äitiyden tai 
isyyden aikana
(2006/2025(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0616/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2006),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
4 artiklan 4 kohdan 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

2 a. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa puhemiehelle, 
että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti Euroopan parlamentin 
jäsenen tilalle on äitiyden vuoksi tullut 
tilapäisesti toinen henkilö, puhemies 
antaa parlamentille tiedon asianomaisen
parlamentin jäsenen toimikauden
päättymisestä kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ilmoittamana päivänä 
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Puhemies pyytää tehtävään 
nimitettyä uutta jäsentä vastaanottamaan 
edustajanpaikan työjärjestyksen 3 artiklan 
mukaisesti.
2 b. Samaa menettelyä sovelletaan 
soveltuvin osin, jos jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 



PE 374.264v01-00 4/7 PR\616907FI.doc

FI

puhemiehelle, että kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti edellä 
2 a alakohdan mukaisesti nimitetyn 
varajäsenen toimikausi on päättynyt ja 
varsinainen jäsen on nimitetty uudelleen 
tehtävään.

Tarkistus 2
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistetaan erityisesti 
yksityiskohtaiset järjestelyt, joiden 
mukaisesti jäsenelle myönnetään äitiys-
tai isyysloma, jonka aikana jäsenen 
poissaolo parlamentin istunnoista tai 
kokouksista on katsottava sallituksi.
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PERUSTELUT

1. Käsillä olevassa mietinnössä tarkastellaan Richard Corbettin ehdotusta työjärjestyksen 
158 artiklan muuttamiseksi (B6-0616/2005), jonka tämä on esittänyt työjärjestyksen 
202 artiklan mukaisesti. Corbett ehdottaa, että jäsenet olisi vapautettava äitiysloman 
ajaksi tilapäisesti säännöstä, jonka mukaan jäsenet antavat äänensä kukin erikseen ja 
henkilökohtaisesti. Corbettin muutosehdotus koskisi erityisesti täysistunnossa ja 
poliittisissa ryhmissä toimitettavia äänestyksiä. Se synnyttää oikeudellisen 
kysymyksen, onko Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 199 artiklassa 
annettu järjestäytymistä koskeva toimivalta riittävä, jotta parlamentin työjärjestyksessä 
voitaisiin myöntää tilapäinen poikkeus tästä periaatteesta.

2. Esittelijän mielestä poikkeusmääräys, jonka mukaisesti parlamentin jäsen voisi siirtää 
äänestysoikeuden tilapäisesti toiselle jäsenelle, ei ole yhteisön lainsäädännön 
mukainen.

Kyseinen yhteisön lainsäädännön kohta on vuoden 1976 säädöksen 6 artiklan 1 kohta, 
jossa määrätään seuraavaa:

"Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti."

Siinä ei mainita poikkeusten myöntämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Lisäksi Euroopan parlamentti vahvisti 28. syyskuuta 2005 hyväksyttyjen Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 3 artiklan 1 kohdassa seuraavaa: 

"Jäsenet äänestävät kukin erikseen ja henkilökohtaisesti."

Vaikka kyseinen sääntö tulee voimaan vasta vuonna 2009, ei olisi sopivaa hyväksyä 
ristiriitaisia määräyksiä Euroopan parlamentin työjärjestyksessä.

Täsmälleen sama periaate on vahvistettu työjärjestyksen 158 artiklan 1 kohdassa, ja 
Euroopan parlamentti on noudattanut sitä poikkeuksetta.

3. Tästä huolimatta Euroopan parlamentin on ryhdyttävä toimiin käytännön syistä. 
Jäsenten tilapäisiä poissaoloja, erityisesti äitiydestä johtuvia poissaoloja, on yhä 
enemmän, mikä rikkoo parlamentin työtä ja haittaa erityisesti pienempiä poliittisia 
ryhmiä.

4. Käsillä olevassa mietinnössä ehdotetaan parlamentin työjärjestyksen muuttamista 
siten, että jäsenet voisivat saada äitiyslomaa niin pitkäksi aikaa, kuin tämä on 
mahdollista yhteisön primaarilainsäädännön ja 20 päivänä syyskuuta 1976 edustajien 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun 
säädöksen (ns. vuoden 1976 säädös), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä 
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kesäkuuta ja 23 päivänä syyskuuta 2002 annetulla neuvoston päätöksellä1, mukaisesti.

5. Mietinnössä tunnustetaan myös oikeus isyyslomaan, mikä merkitsisi olennaista 
muutosta. Ehdotetulla muutoksella pyritään edistämään kattavan lähestymistavan 
kehittämistä sekä miesten että naisten työn ja yksityiselämän yhteen sovittamiseksi. 
Euroopan komissio on tukenut tätä tavoitetta vuoden 2006 kertomuksessaan naisten ja 
miesten tasa-arvosta2. Nämä muutokset toteuttavat Euroopan parlamentin jäsenten 
kohdalla parlamentin vaatimuksen, että "sekä isien että äitien olisi voitava olla 
vanhempainlomalla ilman pelkoa työpaikan menetyksestä"3. Parlamentti on vaatinut 
toimia äitiyden ja isyyden tukemiseksi, jotta "perhe- ja työelämä voidaan sovittaa 
paremmin yhteen" ja jotta pariskunnat voivat "hankkia niin monta lasta kuin he 
haluavat" ja milloin haluavat4.

6. Äitiys- ja isyyslomaa koskeva periaate olisi vahvistettava Euroopan parlamentin 
työjärjestyksessä siten, että ei puututa puhemiehistön nykyisiin toimivaltuuksiin ja 
mahdollistetaan tarvittava joustavuus, kun jäsenten asemaa koskevat säännöt tulevat 
voimaan. Jäsenille maksettavien kulujen ja korvausten yhteydessä, joita koskevat 
säännöt puhemiehistö antaa 8 artiklan mukaisesti, parlamentin työjärjestykseen olisi 
lisättävä kohta, josta käy selväksi, että äitiydestä tai isyydestä johtuva jäsenen 
poissaolo parlamentin istunnoista tai kokouksista olisi katsottava sallituksi
yksityiskohtaisten järjestelyjen mukaisesti, jotka puhemiehistön on vahvistettava. 
Tarkistuksella 2 esitetään 8 artiklan muuttamista tätä tarkoitusta varten.

7. Toisaalta useiden jäsenvaltioiden lainsäädännöissä sallitaan toisen henkilön ottaminen 
tilapäisesti kansalliseen parlamenttiin valitun jäsenen tilalle (esim. Portugalissa, 
Tanskassa, Ruotsissa ja Latviassa) tai tätä harkitaan parhaillaan (esim. Alankomaissa). 
Toisissa jäsenvaltioissa (esim. Itävallassa, Suomessa, Unkarissa ja Puolassa) 
kansallisen parlamentin jäsenen poissaolo istunnoista äitiysloman aikana katsotaan 
sallituksi.

8. Edellä esitettyjen kokemusten perusteella esittelijä ehdottaa, että tunnustetaan täysin 
vapaaehtoinen mahdollisuus, että valitun Euroopan parlamentin jäsenen tilalle voidaan 
ottaa tilapäisesti toinen valittu ehdokas. Koska yhteisön nykyinen lainsäädäntö ei 
tarjoa oikeusperustaa hyväksyä säädöksiä, joiden mukaisesti Euroopan parlamentin 
jäsenen tilalle voidaan ottaa tilapäisesti toinen henkilö mahdollisen äitiysloman ajaksi, 
tämä on mahdollista ainoastaan, jos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädäntö sallii 
tämän. Alankomaiden lainsäädäntöviranomaiset ovat kysyneet – ennen kuin ne 
hyväksyvät kyseisen säädöksen ensimmäistä kertaa – pitääkö Euroopan parlamentti
kyseistä säädöstä vuoden 1976 säädöksen mukaisena sille vuoden 1976 säädöksen 
12 artiklan mukaisesti kuuluvan valtakirjojen tarkastamista koskevan vastuun 
perusteella.

  
1 EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1.
2 KOM(2006)0071, ks. erityisesti sivulla 10 olevien päätelmien 3 kohta.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta (2005/2147(INI)), P6_TA(2006)0115, kohta 39.)
4 Em. päätöslauselman kohdat 19 ja 20.
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9. Vuoden 1976 säädöksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti ei 
valvo ilmoituksia, jotka koskevat sitä, että jäsenen toimikausi on päättynyt kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltion edustajantoimeen nimittämän varajäsenen 
valtakirja on kuitenkin tarkastettava tämän säädöksen 12 artiklan mukaisesti. 
Työjärjestyksen 3 artiklan mukaisesti valtakirjat tarkastetaan tapauskohtaisesti asiasta 
vastaavan valiokunnan mietinnön perusteella.

Jos jokin jäsenvaltio aikoo hyväksyä säädöksiä, joiden perusteella kansallisen vaalilain 
perusteella valitun Euroopan parlamentin jäsenen tilalle voidaan ottaa toinen henkilö, 
tämä voitaisiin tulkita vuoden 1976 säädöksen mukaisesti, kuten seuraavassa esitetystä
käy ilmi:

Jos Euroopan parlamentin jäsen haluaa hyötyä äitiyslomaa koskevista kansallisista 
säädöksistä, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen – sillä edellytyksellä, 
että se katsoo kansallisten säädösten ehtojen täyttyvän tyydyttävästi – on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille, että kyseisen jäsenen toimikausi on päättynyt kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, kuten vuoden 1976 säädöksen 13 artiklan 3 kohdassa 
säädetään. Kyseisen viranomaisen on myös ilmoitettava Euroopan parlamentille 
varsinaisen jäsenen tilalle nimitetyn jäsenen valinnasta. Kun loma on päättynyt 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava Euroopan parlamentille tieto, että varajäsenen toimikausi on päättynyt 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että varsinainen jäsen on nimitetty uudelleen 
edustajantoimeen kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säädösten mukaisesti.

10. Valtakirjojen tarkastamismenettelyä koskeva erityisjärjestely olisi sisällytettävä 
Euroopan parlamentin työjärjestykseen siten, että kunnioitetaan asiasta vastaavan 
valiokunnan käyttämiä toimivaltuuksia. Erityinen ja yksinkertaistettu menettelyä 
koskeva järjestely varajäsenen nimittämiseksi tilapäisesti varsinaisen jäsenen tilalle 
voisi antaa jäsenvaltioille poliittisen takuun, että Euroopan parlamentti "tunnustaisi" 
tällaiset kansalliset järjestelyt varajäsenten nimittämiseksi varsinaisten jäsenten tilalle 
erityisissä olosuhteissa ja saattaisi kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
lainsäädännöllisiä toimivaltuuksiaan tähän tarkoitukseen.

Kyseistä muutosta ehdotetaan tarkistuksessa 1. Ehdotettu tarkistus täydentää 
työjärjestyksen 4 artiklaan ehdotettua tarkistusta, joka sisältyy Borut Pahorin 
(PE 367.970v01-00) mietintöluonnokseen. Sitä saatetaan joutua mukauttamaan 
kyseistä tekstiä koskevan äänestyksen tuloksen perusteella.
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