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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a képviselőkre gyermekszülés, illetve apaság esetén vonatkozó szabályokról
(2006/2025(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslatra (B6–0616/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő üléshét első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, valamint tájékoztatás 
céljából a Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
4. cikk (4) bekezdés (2a) és (2b) albekezdés (új)

(2a) Amennyiben egy tagállam illetékes 
hatósága arról értesíti az elnököt, hogy az 
adott tagállam jogszabályai szerint az 
Európai Parlament valamely képviselőjét 
gyermekszülés vagy apaság miatt 
ideiglenesen helyettesítik, az elnök értesíti 
a Parlamentet arról, hogy az adott 
képviselő hivatali ideje az illetékes hatóság 
által közölt nappal az 1976. szeptember 20-
i okmány 13. cikk (3) bekezdése 
értelmében véget ért. Az elnök felkéri az 
újonnan kijelölt képviselőt, hogy foglalja 
el helyét az 3. cikk előírásainak 
megfelelően.
(2b) Ugyanez az eljárás értelemszerűen 
vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy 
tagállam illetékes hatósága arról értesíti az 
elnököt, hogy az adott tagállam 
jogszabályai szerint valamely kinevezett 
képviselő hivatali ideje a (2a) 
albekezdésnek megfelelően véget ért, és a 
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helyettesített képviselőt hivatalába 
visszahelyezték.

Módosítás: 2
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett szabályok 
elsősorban azokat az intézkedéseket 
határozzák meg, amelyeket valamely 
képviselő szülési vagy apasági 
szabadságának jóváhagyásakor kell 
alkalmazni, mely szabadság ideje alatt a 
képviselő a Parlament ülésein való 
részvétel alól mentesül.

INDOKOLÁS

1. Ez a jelentés a Richard Corbett által az Eljárási Szabályzat 202. cikkének megfelelően 
benyújtott, a 158. cikk módosítására irányuló javaslattal foglalkozik (B6–0616/2005). 
Richard Corbett azt javasolja, hogy a szülési szabadság idejére vezessenek be a 
képviselők számára átmeneti mentességet az alól, hogy egyenként és személyesen kelljen 
leadniuk szavazataikat. A Richard Corbett által benyújtott javaslat tulajdonképpen a 
plenáris ülésen és a képviselőcsoportokon belül zajló szavazásokra vonatkozna. Mindez 
azt a jogi kérdést veti fel, hogy az Európai Parlamentnek a Szerződés 199. cikkében 
rögzített önszervezési hatásköre elégséges-e ahhoz, hogy eljárási szabályzatában ezen 
elvre vonatkozóan korlátozott kivételt írjon elő.

2. Az előadó véleménye szerint a közösségi jog nem tesz lehetővé olyan kivételes 
szabályozást, amely feljogosítaná a parlamenti képviselőket, hogy szavazati jogukat 
átmenetileg más képviselőre ruházzák át.

Az erre vonatkozó közösségi jogszabály az 1976. évi okmány 6. cikk (1) bekezdése, 
amely így hangzik:

„Az Európai Parlament képviselői szavazatukat egyenként és személyesen adják le.”

Nincsen olyan külön rendelkezés, amely különleges körülményekre vonatkozó 
kivételekről szól.

Emellett a 2005. szeptember 28-án elfogadott, az európai parlamenti képviselők 
statútumának 3. cikk (1) bekezdésében az Európai Parlament megerősítette, hogy:
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„A képviselők szavazatukat egyenként és személyesen adják le.”

Bár ez a rendelkezés legkorábban csak 2009-ben lép hatályba, nem lenne helyénvaló a 
Parlament eljárási szabályzatában ezzel ütköző rendelkezéseket elfogadni. 

Az Eljárási Szabályzat 158. cikkének (1) bekezdése ugyanezt az elvet foglalja magában, 
és ezt az Európai Parlament gyakorlata kivétel nélkül fenntartja.

3. Gyakorlati okokból azonban európai parlamenti szintű cselekvésre van szükség. 
Növekszik ugyanis azon esetek száma, amikor a képviselők átmenetileg távol maradnak –
elsősorban gyermekszülés miatt –, ez zavarokat okoz a parlamenti munkában, és 
különösen hátrányosan érinti a kisebb politikai erőket.

4. Ez a jelentés a Parlament eljárási szabályzatának olyan módosítását javasolja, amely 
lehetővé teszi, hogy a képviselők szülési szabadságot kapjanak, amennyiben ezt az Unió 
elsődleges joga és az 1976. szeptember 20-i, az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmánynak (az 
1976. évi okmány) a 2002. június 25-i és szeptember 23-i tanácsi határozattal módosított 
formája1 lehetővé teszi.

5. Fontos újítást vezet be továbbá azáltal, hogy elismeri az apasági szabadsághoz való jogot. 
Ezzel együtt a javasolt módosítás a munka és a magánélet összeegyeztetésének 
elősegítését célzó átfogó szemléletmód kialakításához kíván hozzájárulni, bevonva abba 
úgy a férfiakat, mint a nőket, amely célt az Európai Bizottság is támogatta a nők és 
férfiak egyenlőségéről szóló 2006-os jelentésében2. E módosítások az Európai Parlament 
képviselői tekintetében a Parlament azon kérését hajtják végre, hogy „az állás 
fenntartásának egyidejű garanciája mellett biztosított szülői szabadság lehetőségével 
mind az apának, mind az anyának élnie kellene”3. A Parlament ugyanis kérte, hogy 
tegyenek intézkedéseket „az anyaság és az apaság támogatására” annak érdekében, hogy 
a polgároknak legyen lehetősége „a munka és a magánélet” összeegyeztetésére, és hogy 
„a kívánt időpontban lehetőségük legyen a kívánt számú gyermek vállalására”4.

6. A szülési, illetve apasági szabadság elvét oly módon kellene rögzíteni a Parlament 
eljárási szabályzatában, hogy az változatlanul hagyja az Elnökség meglévő hatásköreit, és 
a képviselői statútum hatálybalépésekor biztosítsa a szükséges rugalmasságot. Tekintettel 
az Eljárási Szabályzat 8. cikkének megfelelően az Elnökség által meghatározott, a 
képviselőket megillető költségek és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályokra, a 
Parlament eljárási szabályzatának egy új rendelkezésével kellene világossá tenni, hogy a 
gyermekszülés, illetve az apaság az Elnökség által meghatározandó részletes szabályozás 
értelmében igazolja valamely képviselő parlamenti ülésekről való távolmaradását. Ennek 
érdekében a 2. módosítás az Eljárási Szabályzat 8. cikkének módosítását javasolja. 

7. Másrészről számos tagállamban olyan szabályozás van érvényben, amely lehetővé teszi a 
nemzeti parlament választott képviselőinek átmeneti helyettesítését (nevezetesen 

  
1 HL L 283., 2002.10.21., 1. o.
2 COM(2006)0071, vö. különösen a 9. oldal  3. pontjának következtetései.
3 A demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló európai parlamenti állásfoglalás 
(2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, (39) bekezdés.
4 i. h. (19) és (20) bekezdés.
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Portugáliában, Dániában, Svédországban és Lettországban), illetve előkészítés alatt áll 
ilyen szabályozás (nevezetesen Hollandiában). Más tagállamok (nevezetesen Ausztria, 
Finnország, Magyarország és Lengyelország) esetében a szülési szabadság ideje alatt a 
nemzeti parlament képviselője mentesül az üléseken való részvétel alól.

8. E tapasztalatok alapján az előadó azon jog teljes mértékben önkéntes alapon való 
elismerését javasolja, hogy az Európai Parlament választott képviselőit egy másik 
választott képviselő ideiglenesen helyettesíthesse. Jelenleg a közösségi jogban nem 
létezik olyan jogalap, amely lehetővé tenné az európai parlamenti képviselők szülési 
szabadság alatti ideiglenes helyettesítésére vonatkozó szabályozás elfogadását. Ilyen 
helyettesítés csak akkor képzelhető el, ha azt az adott tagállam jogszabályai lehetővé 
teszik. Az erre vonatkozó jogszabályok első ízben történő elfogadását megelőzően 
Hollandia jogalkotó hatóságai azt a kérdést tették fel az Európai Parlamentnek, hogy az 
1976. évi okmány 12. cikke szerinti, a megbízólevelek vizsgálatára vonatkozó feladata 
értelmében összeegyeztethetőnek tartaná-e az ily módon való helyettesítést az 1976. évi 
okmány rendelkezéseivel.

9. Az 1976. évi okmány 13. cikk (3) bekezdése értelmében az Európai Parlament nem végez 
ellenőrzést, ha arról kap értesítést, hogy valamely képviselő hivatali ideje a nemzeti jog 
értelmében lejárt. Ha azonban a tagállam helyettest nevez ki az üres szék betöltésére, 
ezen okmány 12. cikke értelmében az Európai Parlament elvégzi a választott képviselő 
megbízólevelének vizsgálatát. Az Eljárási Szabályzat 3. cikke értelmében ez az 
ellenőrzés az illetékes parlamenti bizottság jelentése alapján, esetileg történik.

Amennyiben valamely tagállam olyan rendelkezéseket fogadna el, amelyek lehetővé 
teszik az ország választójogi törvényei szerint megválasztott európai parlamenti 
képviselők helyettesítését, ez a helyettesítés az 1976. évi okmány rendelkezései 
értelmében a következők szerint értelmezhető.

Ha valamely európai parlamenti képviselő élni kíván a szülési szabadságra vonatkozó 
nemzeti jogszabályok biztosította előnyökkel, az adott tagállam illetékes hatóságának –
feltéve, hogy a nemzeti szabályozás előfeltételeit biztosítottnak ítéli – értesítenie kell az 
Európai Parlamentet arról, hogy az adott képviselő európai parlamenti hivatali ideje a 
nemzeti jogszabályok értelmében, az 1976. évi okmány 13. cikk (3) bekezdésével 
összhangban véget ért. E hatóságnak értesítenie kell továbbá az Európai Parlamentet a 
helyettesként kinevezett képviselő megválasztásáról. A nemzeti jogszabályoknak 
megfelelő szabadság leteltekor a tagállam illetékes hatóságának értesítenie kell az 
Európai Parlamentet arról, hogy a nemzeti szabályozás értelmében a helyettes hivatali 
ideje lejárt, és hivatalába visszahelyezték azt a képviselőt, akit a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján helyettesítettek.

10. Amennyiben a Parlament eljárási szabályzatába a megbízólevelek vizsgálatával 
kapcsolatos eljárásra vonatkozó rendelkezést foglalnak bele, figyelembe kell venni az 
illetékes parlamenti bizottság által e területen gyakorolt előjogokat. A lehetséges 
ideiglenes helyettesítések esetében azonban az egyszerűsített különleges eljárási 
intézkedések azt a politikai garanciát biztosíthatják a tagállamok számára, hogy az 
Európai Parlament „elismeri” a képviselők különleges körülmények esetén történő 
ideiglenes helyettesítésére irányuló ilyen jellegű nemzeti szabályozást, és esetlegesen arra 
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ösztönözheti a tagállamokat, hogy éppen ezért éljenek e jogalkotói hatáskörükkel.

Az erre vonatkozó módosító javaslatot az 1. módosítás tartalmazza. E javasolt módosítás 
a Borut Pahor által készített jelentéstervezetben (PE 367.970v01-00) javasolt, az Eljárási 
Szabályzat 4. cikkére vonatkozó módosítás kiegészítésének tekintendő, és az arról történő 
szavazás eredményének függvényében esetlegesen átdolgozásra szorulhat.
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