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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par noteikumiem, ko deputātiem piemēro maternitātes vai paternitātes gadījumā
(2006/2025(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu (B6-0616/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006);

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. panta 4. punkta 2.a un 2.b apakšpunkts (jauni)

2.a Ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
paziņo priekšsēdētājam, ka saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts likumu Eiropas 
Parlamenta deputātei maternitātes dēļ ir 
pagaidu aizstājējs, priekšsēdētājs informē 
Parlamentu, ka attiecīgā deputāta 
pilnvaru laiks beidzas attiecīgi 
kompetentās iestādes paziņotajā dienā 
saskaņā ar 1976. gada 20. septembra akta 
13. panta 3. punktu. Priekšsēdētājs aicina 
jauniecelto deputātu ieņemt savu vietu 
atbilstīgi 3. panta noteikumiem.
2.b Šādu pašu kārtību pēc analoģijas 
piemēro, ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
paziņo priekšsēdētājam, ka saskaņā ar 
2.a apakšpunktu ieceltā deputāta pilnvaru 
laiks atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts 
likumam ir beidzies un ka no jauna ieceļ 
aizstāto deputāti.
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Grozījums Nr. 2
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Noteikumi, kuri ir minēti 1. punktā, 
īpaši paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā 
deputātei vai deputātam piešķir 
maternitātes vai paternitātes 
atvaļinājumu, kura laikā nepiedalīšanās 
Parlamenta sēdēs vai sanāksmēs ir 
uzskatāma par attaisnojamu.
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PASKAIDROJUMS

1. Šajā ziņojumā ir iekļauts priekšlikums grozīt 158. pantu, kuru saskaņā ar Reglamenta 
202. pantu iesniedza R. Corbett (B6−0616/2005). R. Corbett ierosina noteikt, ka 
dzemdību atvaļinājuma laikā piemēro pagaidu izņēmumu noteikumam, ar kuru deputāti 
balso individuāli un personīgi. R. Corbett ierosinātais grozījums īpaši attiecas uz 
balsojumiem plenārsēdēs un politiskajās grupās. Rodas tiesiska problēma, vai Līguma 
199. pantā noteiktās Eiropas Parlamenta pašorganizācijas pilnvaras ir pietiekamas, lai 
Reglamentā noteiktu ierobežotu skaitu šā principa izņēmumu.

2. Pēc referenta domām, Kopienas tiesību akti neļauj paredzēt izņēmuma noteikumus, kuri 
ļautu Parlamenta deputātam uz laiku nodot savas balsstiesības citam deputātam.

Attiecīgais avots Kopienas tiesību aktos ir 1976. gada akta 6. panta 1. punkts, kurš ir 
šāds:

„Eiropas Parlamenta deputāti balso individuāli un personīgi.”

Trūkst skaidra noteikuma par izņēmumiem sevišķos apstākļos.

Turklāt 2005. gada 28. septembrī pieņemto Eiropas Parlamenta deputātu statūtu 3. panta 
1. punktā Eiropas Parlaments apstiprināja:

„Deputāti balso individuāli un personīgi.”

Lai gan šis noteikums nestāsies spēkā līdz 2009. gadam, nebūtu pieļaujami Parlamenta 
reglamentā iekļaut pretrunīgus noteikumus. 

Tieši šis pats princips ir iestrādāts 158. panta 1. punktā, un to bez izņēmuma piemēro 
praksē Eiropas Parlamentā.

3. Tomēr ir praktiska nepieciešamība rīkoties Eiropas Parlamenta līmenī. Aizvien pieaug to 
gadījumu skaits, kad deputāte uz laiku neierodas sēdēs, īpaši dzemdību atvaļinājuma dēļ, 
radot nekārtības Parlamenta darbā, un šāds stāvoklis ir īpaši nopietns mazākiem 
politiskajiem spēkiem.

4. Šajā ziņojumā ir priekšlikums grozīt Parlamenta Reglamentu, lai deputātes varētu saņemt 
dzemdību atvaļinājumu, tik lielā mērā, kā to pieļauj Eiropas Savienības primārie tiesību 
akti un 1976. gada 20. septembra Akts par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās (1976. gada Akts), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija un 23. septembra lēmumu1.

5. Ziņojumā kā vispārējs jaunums ir arī ierosinājums atzīt tiesības uz paternitātes 
atvaļinājumu. Tādējādi ierosinātais grozījums ir mēģinājums veicināt visaptverošu pieeju 
darba un privātās dzīves saskaņošanai gan attiecībā uz sievietēm, gan vīriešiem, un šo 
mērķi Eiropas Komisija ir nostiprinājusi 2006. gada ziņojumā par sieviešu un vīriešu 

  
1 OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.
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līdztiesību.1 Attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem ar šiem grozījumiem īsteno 
Parlamenta prasību, ka „bērna kopšanas atvaļinājums un darbavietas saglabāšana šā 
atvaļinājuma laikā ir jāattiecina gan uz tēviem, gan uz mātēm”.2 Parlaments patiešām 
pieprasa rīkoties, „lai atbalstītu mātes un tēvus”, kā arī lai dotu pilsoņiem iespēju 
saskaņot „darba, privāto un ģimenes dzīvi” un ļautu viņiem „audzināt tik daudz bērnus, 
cik viņi vēlas un kad viņi tos vēlas”.3

6. Dzemdību atvaļinājuma vai paternitātes atvaļinājuma princips jānosaka Parlamenta 
Reglamentā, neskarot līdzšinējās Prezidija pilnvaras un nodrošinot nepieciešamo elastību 
brīdī, kad stāsies spēkā deputātu statūti. Ņemot vērā noteikumus, kuri reglamentē 
deputātu izdevumu apmaksu un piemaksas un kurus izstrādā Parlamenta Prezidijs, 
ievērojot 8. pantu, ar papildu noteikumu Parlamenta Reglamentā jāpaskaidro, ka deputāta 
neierašanās Parlamenta sēdēs vai sanāksmēs ir attaisnojama ar atrašanos dzemdību 
atvaļinājumā vai paternitātes atvaļinājumā atbilstīgi sīki izstrādātai kārtībai, kuru nosaka 
Prezidijs. Grozījumā Nr. 2 ir ierosinājums šajā sakarā grozīt 8. pantu.

7. No otras puses, vairākās dalībvalstīs jau ir spēkā (īpaši Portugālē, Dānijā, Zviedrijā un 
Latvijā) vai apspriešanā (īpaši Nīderlandē) noteikumi, kuri ļauj uz laiku aizstāt ievēlētu 
nacionālā parlamenta deputātu. Citās dalībvalstīs (īpaši Austrijā, Polijā, Somijā un 
Ungārijā) nacionālā parlamenta deputātes nepiedalīšanās sēdēs ir attaisnojama dzemdību 
atvaļinājuma laikā.

8. Pamatojoties uz iepriekšminēto pieredzi, referents ierosina atzīt ievēlētas Eiropas 
Parlamenta deputātes iespēju pilnīgi brīvprātīgi izvēlēties, vai cits ievēlēts kandidāts viņu 
uz laiku aizstās. Tā kā līdz šim Kopienas tiesību akti nenosaka juridisku pamatu, lai 
varētu pieņemt noteikumus par Eiropas Parlamenta deputātes aizstāšanu uz laiku 
dzemdību atvaļinājuma gadījumā, šāda aizstāšana var būt iespējama tikai tad, ja to atļauj 
attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Pirms šāda noteikuma pieņemšanas pirmoreiz 
Nīderlandes likumdevējām iestādēm radās jautājums, vai Eiropas Parlaments, īstenojot 
savu atbildību par mandātu pārbaudi saskaņā ar 1976. gada akta 12. pantu šādu aizstāšanu 
uzskatītu par atbilstīgu 1976. gada Akta noteikumiem.

9. Ievērojot 1976. gada akta 13. panta 3. punktu, Eiropas Parlaments neveic sīku pārbaudi 
par paziņojumiem, ka kāda deputāta pilnvaru laiks saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem ir beidzies. Tomēr attiecībā uz dalībvalsts veikto iecelšanu, lai saskaņā ar minētā 
akta 12. pantu aizpildītu brīvo vietu, pārbauda ievēlētā Eiropas Parlamenta deputāta 
mandātu. Saskaņā ar 3. pantu šo pārbaudi veic, katru gadījumu izskatot atsevišķi un 
balstoties uz kompetentās komitejas ziņojumu.

Ja dalībvalsts gatavojas pieņemt noteikumus, ar kuriem ļauj uz laiku aizstāt Eiropas 
Parlamenta deputāti, kura ir ievēlēta saskaņā ar attiecīgās valsts vēlēšanu likumu, šo 
aizstāšanu paskaidro atbilstīgi 1976. gada akta noteikumiem, kā norādīts turpmāk tekstā.

Ja Eiropas Parlamenta deputāte vēlas izmantot savas valsts noteikumus par dzemdību 

  
1 COM(2006)0071, sal. īpaši secinājumus 9. lpp. 3. aizzīmē.
2 EP rezolūcija par demogrāfiskām problēmām un paaudžu solidaritāti (2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, 
43. punkts.
3 Citētajā vietā, 21. un 22. punkts.
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atvaļinājumu, attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tā piekrīt, ka ir ievēroti šīs 
valsts noteikumi, ir jāinformē Eiropas Parlaments atbilstīgi 1976. gada akta 13. panta 
3. punktam, ka attiecīgās deputātes pilnvaru laiks ir beidzies saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. Šai iestādei arī jāinformē Eiropas Parlaments par tā deputāta ievēlēšanu, kurš ir 
iecelts par aizstājēju. Atvaļinājuma laika beigās, ko nosaka valsts tiesību akti, dalībvalsts 
kompetentajai iestādei jāinformē Eiropas Parlaments par aizstājēja pilnvaru laika beigām, 
ko arī nosaka valsts tiesību akti, kā arī par to, ka no jauna ieceļ deputāti, kura ir aizstāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem.

10. Parlamenta Reglamentā iekļaujot jebkādu jaunu procedurālu kārtību par mandātu 
pārbaudi, jāievēro kompetentajai iestādei šajā jomā pienākošās prerogatīvas. Tomēr īpaša 
un vienkāršota procedurālā kārtība iespējamās pagaidu aizstāšanas gadījumā varētu dot 
dalībvalstīm politisku garantiju, ka Eiropas Parlaments „atzītu” šādu dalībvalstu kārtību 
deputātu aizstāšanai uz laiku atsevišķos gadījumos, kā arī, iespējams, mudinātu 
dalībvalstis šajā sakarā izmantot savas likumdošanas pilnvaras.

Šāda veida grozījuma priekšlikums ir iesniegts grozījumā Nr. 1. Ar šo ierosināto 
grozījumu ir paredzēts papildināt B. Pahor ziņojuma projektā (PE 367.970 v01-00) 
ierosināto 4. panta grozījumu, un to vajadzētu attiecīgi pielāgot, ņemot vērā iznākumu 
balsojumam par minēto tekstu.


