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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl EP nariams tėvystės ar motinystės atveju taikomų taisyklių (2006/2025(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą pakeisti jo Darbo tvarkos taisykles (B6-0616/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. nusprendė pakeisti savo Darbo tvarkos taisykles, kaip nurodyta toliau;

2. primena, kad pakeitimai įsigalios pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
4 straipsnio 4 dalies 2 a ir 2 b punktai (naujos)

2a. Jeigu kompetentinga valstybės narės 
institucija praneša Pirmininkui, kad 
vadovaujantis tos valstybės narės 
įstatymais Europos Parlamento narys dėl 
motinystės buvo laikinai pakeistas, 
Pirmininkas praneša Parlamentui, kad to 
nario kadencija pagal 1976 m. rugsėjo 
20 d. Akto 13 straipsnio 3 dalį baigėsi tos 
kompetentingos institucijos nurodytą 
dieną. Pirmininkas pakviečia naujai 
paskirtą narį užimti savo vietą pagal 
3 straipsnio nuostatas.
2b. Ta pati procedūra mutatis mutandis 
taikoma, jeigu kompetentinga valstybės 
narės institucija praneša Pirmininkui, kad 
vadovaujantis tos valstybės narės 
įstatymais, nario, paskirto pagal
2a punktą, kadencija yra pasibaigusi, ir 
buvoiš naujo paskirtas pakeistasis narys. .

Pakeitimas 2
8 taisyklės 1 a dalis (nauja)
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1a. 1 dalyje minimose nuostatose 
nurodoma detali motinystės arba tėvystės 
atostogų, kurių metu EP nariui leidžiama 
nedalyvauti Parlamento posėdžiuose arba 
susitikimuose, suteikimo tvarka.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Šiame pranešime nagrinėjamas pasiūlymas pakeisti 158 straipsnį, kurį pateikė 
R. Corbettas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsniu (B6−0616/2005). 
R. Corbettas siūlo motinystės atostogų metu nustatyti laikiną išimtį straipsniui, kai nariai 
balsuoja individualiai ir asmeniškai. R. Corbetto pateiktas pasiūlymas būtų taikomas ypač 
balsuojant plenariniame posėdyje ir frakcijose. Iškyla teisinis klausimas, ar Europos 
Parlamento teisės pačiam organizuoti savo darbą, įtvirtintos Sutarties 199 straipsnyje, 
užtenka norint nustatyti ribotą šio principo išimtį savo Darbo tvarkos taisyklėse.

2. Pranešėjo nuomone, Bendrijos teisėje nenumatyta išimtinė nuostata, suteikianti teisę 
Parlamento nariui laikinai perleisti jo ( balsavimo teisę kitam nariui.

Atitinkamas Bendrijos teisės šaltinis yra 1976 m. Akto 6 straipsnio 1 dalis, kuri skamba 
taip:

„Europos Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai.“

Nėra tiesioginės nuostatos, nustatančios išimtį ypatingomis aplinkybėmis.

Be to, Europos Parlamentas 2005 m. rugsėjo 28 d. priimto Europos Parlamento narių 
statuto 3 straipsnio 1 dalyje patvirtino:

„Nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai.“

Nors ši nuostata įsigalios tik 2009 m., būtų netinkama Parlamento Darbo tvarkos 
taisyklėse priimti prieštaraujančias nuostatas. 

Toks pat principas įtvirtintas 158 straipsnio 1 dalyje ir be išlygų pripažįstamas Europos 
Parlamento praktikoje.

3. Tačiau Europos Parlamentas turi imtis veiksmų dėl praktinių priežasčių. Vis dažniau
nariai laikinai nedalyvauja posėdžiuose, ypač dėl motinystės, o tai trikdo Parlamento 
darbą ir ypač kenkia mažesnėms politinėms jėgoms.

4. Šiame pranešime siūloma pakeisti Parlamento Darbo tvarkos taisykles tam, kad nariai 
galėtų gauti tokio ilgumo motinystės atostogas, koks leidžiamas pagal Sąjungos pirminę 
teisę ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento atstovų rinkimo tiesioginiu 
visuotiniu balsavimu (vadinamąjį 1976 m. aktą) su Tarybos 2002 m. birželio 25 d. ir 
rugsėjo 23 d. sprendimu padarytais pakeitimais1.

5. Be to, pranešime pripažįstama teisė į tėvystės atostogas, o tai būtų reikšminga naujovė. 
Taigi siūlomu pakeitimu siekiama prisidėti kuriant platų požiūrį, kuris padėtų ir vyrams, 
ir moterims suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą – tai tikslas, kuriam Europos Komisija 
pritarė savo 2006 m. pranešime apie moterų ir vyrų lygybę2. Šiais pakeitimais Europos 
Parlamento narių požiūriu įgyvendinamas Parlamento reikalavimas, kad „tėvystės 

  
1 OL L 283, 2002 10 21, p. 1.
2 KOM(2006)0071, žr. ypač 9 psl. esančių išvadų 3 punktą.
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atostogų su vienodomis garantijomis išsaugoti darbo vietą turėtų eiti ir tėvai, ir motinos“1. 
Parlamentas iš tiesų reikalavo „imtis veiksmų motinystei ir tėvystei remti“ tam, kad 
piliečiai galėtų suderinti darbą, privatų ir šeimyninį gyvenimą, ir „sukurti palankias 
sąlygas tam, kad poros turėtų tiek vaikų, kiek jos nori“ ir kai nori2.

6. Motinystės ar tėvystės atostogų principas turėtų būti įtvirtintas Parlamento Darbo tvarkos 
taisyklėse taip, kad dabartinės Biuro galios liktų nepaveiktos, ir numatyti reikiamą 
lankstumą, kai įsigalios Narių statutas. Atsižvelgiant į Narių išlaidų kompensavimo ir 
išmokų mokėjimo nuostatus, kuriuos nustato Parlamento Biuras, vadovaudamasis 
8 straipsniu, Parlamento darbo tvarkos taisyklės turėtų būti papildytos nuostata , kad 
nario nedalyvavimas Parlamento posėdžiuose ar susitikimuose dėl motinystės ar tėvystės 
priežasčių laikomas pateisinamu , vadovaujantis detaliomis nuostatomis, kurias turi 
nustatyti Biuras. 2 pakeitimu siūloma šiuo tikslu pakeisti 8 straipsnį. 

7. Kita vertus, keliose valstybėse narėse egzistuoja taisyklės, leidžiančios laikinai pakeisti 
išrinktą nacionalinio parlamento narį (ypač Portugalijoje, Danijoje, Švedijoje ir Latvijoje) 
ar jos yra svarstomos (ypač Nyderlanduose). Kitose valstybėse narėse (ypač Austrijoje, 
Suomijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje) nacionalinio parlamento nario nedalyvavimas 
posėdžiuose motinystės atostogų metu yra pateisinamas.

8. Atsižvelgdamas į šią praktiką pranešėjas siūlo pripažinti visiškai savanorišką galimybę 
Europos Parlamento nariui būti laikinai pakeistam kitu išrinktu kandidatu. Kadangi šiuo 
metu Bendrijos teisėje nėra teisinio pagrindo, leidžiančio priimti nuostatas dėl Europos 
Parlamento nario laikino pakeitimo motinystės atveju, toks pakeitimas įmanomas tik 
tuomet, jei tai leidžiama pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus. Prieš priimdamos 
šią nuostatą pirmą kartą, Nyderlandų įstatymų leidybos institucijos iškėlė klausimą, ar 
Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į savo atsakomybę už įgaliojimų patikrinimą, 
įtvirtintą 1976 m. akto 12 straipsnyje, laikytų tokį pakeitimą suderinamą su 1976 m. akto
nuostatomis. 

9. Vadovaujantis 1976 m. akto 13 straipsnio 3 dalimi, Europos Parlamentas nekontroliuoja
pranešimų, susijusių su narių kadencijos pabaiga pagal nacionalinę teisę. Tačiau pagal šio 
akto 12 straipsnį Europos Parlamentas turi patikrinti valstybės narės laisvai vietai užimti 
paskirto išrinkto nario įgaliojimus. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsniu, šis 
patikrinimas priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo ir atliekamas atsižvelgiant į 
atsakingo komiteto pranešimą.

Jeigu valstybė narė priimtų nuostatas, leidžiančias laikiną Europos Parlamento nario, 
išrinkto pagal jos rinkimų teisę, pakeitimą, pagal 1976 m. akto nuostatas šį pakeitimą 
būtų galima aiškinti taip:

Jei Europos Parlamento narys norėtų pasinaudoti nacionalinėmis nuostatomis dėl 
motinystės atostogų, kompetentinga tos valstybės narės institucija – jei ji įsitikinusi, kad
nacionalinių nuostatų sąlygos įvykdytos – kaip nurodyta 1976 m. akto 13 straipsnio 
3 dalyje, turėtų pranešti Europos Parlamentui, kad to nario kadencija vadovaujantis 
nacionalinės teisės nuostatomis yra pasibaigusi . . Ši institucija taip pat turėtų pranešti 
Europos Parlamentui apie nario, paskirto jį pavaduoti, išrinkimą. Pasibaigus atostogų 

  
1 EP rezoliucija dėl demografinių iššūkių ir kartų solidarumo, 2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, 39 dalis.
2 Idem., 19 ir 20 dalys.
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laikotarpiui pagal nacionalinės teisės nuostatas kompetentinga valstybės narės institucija 
turėtų pranešti Europos Parlamentui, kad vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis 
pavaduojančio nario kadencija baigėsi ir buvo iš naujo paskirtas narys, kuris buvo 
pakeistas pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas.

10. Įtraukiant į Parlamento darbo tvarkos taisykles su įgaliojimų patikrinimu susijusią
specialią procedūrinę tvarką reikėtų atsižvelgti į atsakingo komiteto šioje srityje turimas
prerogatyvas. Tačiau speciali ir supaprastinta procedūros tvarka galimų laikinų pakeitimų 
atveju suteiktų valstybėms narėms politinę garantiją, kad Europos Parlamentas 
„pripažins“ tokią nacionalinę narių pakeitimo ypatingomis aplinkybėmis tvarką, ir galbūt 
paskatintų valstybes nares pasinaudoti savo įstatymų leidybos galiomis šiuo tikslu.

Tokio pakeitimo pasiūlymas pateiktas 1 pakeitime. Šis siūlomas pakeitimas laikomas 
papildančiu B. Pahoro pranešimo projekte (PE 367.970 v01-00) pasiūlytą Darbo tvarkos 
taisyklių 4 straipsnio pakeitimą, kurį galbūt reikės pakeisti atsižvelgiant į balsavimo dėl 
šio dokumento rezultatą.
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