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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-regoli li japplikaw għall-Membri fil-każ ta' maternità jew paternità 
(2006/2025(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal emenda tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu (B6-0616/2005)

– wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2006),

1. Iddeċieda li jemenda r-Regoli ta' Proċedura kif jidher hawn taħt;

2. Jirrimarka li l-emendi ser jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għall-informazzjoni.

Test preżenti Emendi

Emenda 1
Artikolu 4, paragrafu 4, subparagrafi 2 a u 2b (ġdid)

2a. Fejn l-awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru tinnotifika lill-President li skond 
il-liġi ta' dak l-Istat Membru, Membru tal-
Parlament Ewropew ġie sostitut 
temporanjament minħabba raġunijiet ta' 
maternità, il-President għandu javża lill-
Parlament li l-perjodu tal-kariga ta' dak il-
Membru ntemm skond l-Artikolu 13(3) ta' 
l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 fid-data li 
l-awtorità kompetenti tkun ikkomunikat.  
Il-President għandu jistieden lill-Membru 
maħtur ġdid sabiex jieħu postu jew tieħu 
postha skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 3.
2b. L-istess proċedura tapplika mutatis 
mutandis fejn l-awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru tinnotifika lill-President li 
skond il-liġi ta' dak l-Istat Membru l-
perjodu tal-kariga ta' Membru maħtur 
skond is-subparagrafu 2a ntemm u li l-
Membru sostitut inħatar mill-ġdid.
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Emenda 2
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jistipulaw b'mod partikolari l-
arranġamenti dettaljati sabiex Membru 
jingħata liv fuq bażi ta' maternità jew 
paternità, u li matulu n-nuqqas tiegħu jew 
tagħha mis-seduti tal-Parlament hija 
meqjusa bħala skużata. 
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Dan ir-rapport jittratta l-proposta għall-emenda ta' l-Artikolu 158 imressqa mis-Sur 
Corbett skond l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura (B6−0616/2005). Is-Sur Corbett 
jissuġġerixxi li tiġi pprovduta eżenzjoni temporanja waqt liv ta' maternità mir-regola li 
Membri għandhom jitfgħu l-voti tagħhom individwalment u huma stess. L-emenda 
proposta mis-Sur Corbett tkun tapplika l-aktar għall-votazzjonijiet fis-sessjoni plenarja u 
fil-gruppi politiċi. Din il-proposta tqajjem kwistjoni legali dwar jekk il-poter li l-
Parlament Ewropew jorganizza lilu nnifsu, stabbilit fi ħdan l-Artikolu 199 tat-Trattat, hux 
biżżejjed sabiex jipprovdi eċċezzjoni limitata għal dan il-prinċipju fir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament Ewropew.

2. Fl-opinjoni tar-rapporteur tagħkom, il-liġi Komunitarja ma tippermettix dispożizzjoni ta' 
eċċezzjoni li tippermetti Membru tal-Parlament sabiex temporanjament jitrasferixxi id-
drittijiet tiegħu/tagħha lil Membru ieħor. 

Is-sors relevanti fil-liġi Komunitarja huwa l-Artikolu 6(1) ta' l-Att ta' l-1976, li jaqra kif 
ġej:

Membri tal-Parlament għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u personali.

Ma teżisti l-ebda dispożizzjoni li b'mod ċar tippermetti eċċezzjonijiet f'ċirkustanzi 
partikolari. 

Ma' dan, fl-Artikolu 3(1)  ta' l-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew adottat fit-28 
ta' Settembru 2005, il-Parlament Ewropew ikkonferma:

Il-membri għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u personali.

Għalkemm din id-dispożizzjoni mhix ser tidħol fis-seħħ qabel l-2009, ma jkunx xieraq li 
tiġi adottata dispożizzjoni kontradittorja fir-Regoli ta' Proċeduta tal-Parlament. 

Propju dan l-istess prinċipju huwa miġbur fl-Artikolu 158(1) u l-Parlament Ewropew 
jimxi miegħu fil-prattika tiegħu mingħajr eċċezzjoni. 

3. Madankollu jeżisti bżonn prattiku għal azzjoni fil-livell tal-Parlament Ewropew. Hemm 
numru dejjem jikber ta' każijiet ta' assenza temporanja ta' Membru, l-aktar minħabba 
maternità, li qed itellef ix-xogħol tal-Paralment u li qed ikun ta' ħsara partikolarli għall-
forzi politiċi ż-żgħar.

4. Ir-rapport preżenti jipproponi emenda għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 
sabiex ikun permess li l-Membri jingħataw liv fil-każ ta' maternità, sa fejn dan hu 
possibbli skond il-liġi primarja ta' l-Unjoni u l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tar-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew permezz ta' votazzjoni universali diretta ta' l-20 ta' 
Settembru 1976 (l-'Att ta' l-1976') kif emendat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 
u tat-23 ta' Settembru 2002.1

  
1 ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1.
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5. Ir-rapport jipproponi wkoll innovazzjoni ewlenija permezz tar-rikonoxximent tad-dritt 
għall-liv ta' paternità. Permezz ta' dan, l-emenda proposta qed tfittex li tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta' approċċ komprensiv għall-promozzjoni tar-rikonċiljazzjoni bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata, li jinvolvi l-irġiel kif ukoll in-nisa, objettiv li approvat il-
Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha ta' l-2006 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel.1 Dawn l-emendi qed jimplimentaw, sa fejn jikkonċerna l-Membri tal-Parlament 
Ewropew, it-talba tal-Parlament il l-"liv tal-ġenituri ("parental leave") b'garanzija fl-istess 
waqt li x-xogħol ma jintilifx, għandu jittieħed kemm mill-missirijiet u kemm mill-
ommijiet".2 Il-Parlament fil-fatt talab azzjoni "sabiex tittieħed sabiex il-maternità u l-
paternità jiġu appoġġjati" sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jirrikonċiljaw "il-ħajja tax-
xogħol, dik privata u dik familjari" u "sabiex ikunu jistgħu jkollhom tfal kemm iridu u 
meta jridu". 3

6. Il-prinċipju ta' liv għall-maternità jew għall-paternità għandu jiġi stabbilit fir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament b'mod li ma jmissx is-setgħat tal-Bureau u b'mod li jaħseb għall-
flessibilità meħtieġa fil-mument li l-Istatut tal-Membri jidħol fis-seħħ. Fir-rigward tar-
regoli li jirregolaw il-ħlas ta' spejjeż u sussidji lill-Membri li huma stipulati mill-Bureau 
tal-Parlament skond l-Artikolu 8, għandu jkun hemm dispożizzjoni addizzjonali fir-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament li tagħmilha ċara li n-nuqqas ta' Membru mis-seduti 
tal-Parlament jew mil-laqgħat tiegħu huwa meqjus bħala skużat fuq il-bażi ta' maternità 
jew ta' paternità, skond l-arranġamenti dettaljati li għandhom jiġu ffissati mill-Bureau. 
Emenda 2 tipproponi l-modifika ta' l-Artikolu 8  għal dan l-iskop.

7. Min-naħa l-oħra, f'diversi Stati Membri diġà jeżistu (partikolarment fil-Portugal, fid-
Danimarka, fl-Iżvezja u fil-Latvja) jew qed jissawru (partikolarment fl-Olanda) regoli li 
jippermettu s-sostituzzjoni temporanja ta' Membru elett fil-Parlament Nazzjonali.  Fi Stati 
Membri oħrajn (partikolarment fl-Awstrija, fil-Finlandja, fl-Ungerija u fil-Polonja) waqt 
liv tal-maternità in-nuqqas ta' Membru mis-seduti tal-Parlament Nazzjonali huwa skużat.

8. Fuq il-bażi ta' dawn l-esperjenzi, ir-rapporteur tagħkom qed jipproponi li tiġi rikonoxxuta 
l-fakultà, fuq bażi kompletament voluntarja, li Membru elett tal-Parlament Ewropew 
sabiex jikseb sostituzzjoni temporanja b'kandidat elett ieħor. Billi fil-preżent fil-liġi 
Komunitarja m'hemm l-ebda bażi legali li tippermetti l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet bil-
għan ta' sostituzzjoni temporanja ta' Membru tal-Parlament Ewropew fil-każ ta' maternità, 
sostituzzjoni simili hija possibbli biss jekk permessa minn dispożizzjonijiet tal-liġi 
rilevanti ta' l-Istat Membru. Qabel ma dispożizzjonijiet bħal dawn jiġu adottati għall-
ewwel darba, l-awtoritajiet leġiżlattivi ta' l-Olanda qajmu l-kwistjoni ta' jekk il-Parlament 
Ewropew, skond ir-responsabilitajiet tiegħu għall-verifika tal-kredenzjali skond l-
Artikolu 12 ta' l-Att ta' l-1976, jikkunsidrax sostituzzjoni bħal din bħala kompatibbli 
mad-dispożizzjonijiet ta' l-Att ta' l-1976.

9. Skond l-Artikolu 13(3) ta' l-Att ta' l-1976, m'hemm ebda skrutinju mill-Parlament 
Ewropew ta' kwalunkwe notifika li perjodu ta' kariga ta' Membru ntemm skond il-liġi 
nazzjonali. Madankollu, il-ħatra min-naħa ta' Stat Membru sabiex jimla' s-siġġu vakanti 

  
1 COM(2006)0071 cf. speċjalment il-konklużjonijiet  paġna 9 punt 3.
2 Riżoluzzjoni tal-PE dwar sfidi demografiċi u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet (2005/2147(INI)), P6_TA-
(2006)0115, paragrafu 39.
3 loc. cit. paragrafi 19 u 20.
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skond l-Artikolu 12 ta' dan l-Att hija suġġetta għall-verifika tal-kredenzjali tal-Membru 
elett mill-Parlament Ewropew. Skond l-Artikolu 3, din il-verifika hija mwettqa każ b'każ 
fuq il-bażi tar-rapport mill-kumitat kompetenti.

Li kieku Stat Membru kellu jadotta dispożizzjonijiet li jippermettu s-sostituzzjoni 
temporanja ta' Membru tal-Parlament Ewropew elett skond il-liġi elettorali tiegħu, din is-
sostituzzjoni tista' tiġi interpretata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Att at' l-1976 kif indikat 
f' dan li ġej.

Meta Membru tal-Parlament Ewropew ikun jixtieq li jibbenefika minn dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar il-liv tal-maternità, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru, bil-
kundizzjoni li tkun sodisfatta li l-kundizzjonijiet ta' dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
ikunu ġew sodisfatti, tkun mitluba tinforma lill-Parlament Ewropew li l-perjodu tal-kariga 
ta' dak il-membru kien intemm skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, skond l-
Artikolu 13(3) ta' l-Att ta' l-1976.  Din l-awtorità jkollha wkoll tinnotifika lill-Parlament 
Ewropew dwar l-elezzjoni tal-Membru maħtur bħala sostitut. Fit-tmiem tal-perjodu tal-liv 
skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
jkollha tinnotifika lill-Parlament Ewropew dwar it-tmiem tal-perjodu fil-kariga tas-
sostitut skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, kif ukoll dwar il-ħatra mill-ġdid fis-
siġġu tal-Membru li kien ġie sostitut bi qbil mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
nazzjonali.

10. L-inkorporazzjoni ta' kull arranġament proċedurali speċifiku fir-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament dwar il-verifika tal-kredenzjali jkollha tirrispetta l-prerogattivi li l-awtorità 
kompetenti f'dan il-qasam teżerċita. Madankollu, fil-każ ta' sostituzzjonijiet temporanji li 
jistgħu jseħħu, arranġament proċedurali speċjali u simplifikat jista' jipprovdi lill-Istati 
Membri b'garanzija politika li l-Parlament Ewropew 'jirrikonoxxi' arranġamenti 
nazzjonali bħal dawn għal sostituzzjonijiet temporanji ta' Membri f'ċirkustanzi 
partikolari, u tista' tħajjar lill-Istati Membri sabiex jagħmlu użu mis-setgħat leġiżlattivi 
tagħhom għal dan il-għan. 

Fl-emenda 1 qed tiġi ppreżentata proposta għal emenda ta' dan it-tip. Din l-emenda 
proposta hija kkunsidrata li tikkumplimenta l-emenda għall-Artikolu 4 proposta fl-abbozz 
ta' rapport mis-Sur Pahor (PE 367.970 v01-00) u jista' jkollha bżonn li tiġi adattata fid-
dawl tar-riżultat tal-votazzjoni fuq dak it-test.
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