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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de regels die op de leden van toepassing zijn in geval van moeder- of vaderschap
(2006/2025(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0616/2005),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2006),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 4, lid 4, alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

2 bis. Wanneer de bevoegde instantie van 
een lidstaat de Voorzitter ervan in kennis 
stelt dat een lid van het Europees 
Parlement krachtens de wetgeving van die 
lidstaat  in verband met moederschap 
tijdelijk wordt vervangen, deelt de 
Voorzitter het Parlement mede dat het 
mandaat van dat lid overeenkomstig
artikel 13, lid 3van de Akte van 20 
september 1976 ten einde is gelopen op de 
door de bevoegde instantie medegedeelde 
datum. De Voorzitter verzoekt het nieuw 
benoemd lid in het Parlement zitting te 
nemen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 3.
2ter. Dezelfde procedure is mutatis 
mutandis van toepassing, wanneer de 
bevoegde instantie van een lidstaat de 
Voorzitter ervan in kennis stelt dat het 
mandaat van een overeenkomstig alinea 2 
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bis benoemd lid krachtens de wetgeving 
van die lidstaat ten einde is gelopen en het 
vervangen lid is herbenoemd.

Amendement 2
Artikel 8, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. In de in alinea 1 bedoelde regeling
worden met name gedetailleerde regels
vastgelegd voor de toekenning van 
moederschaps- of vaderschapsverlof, 
gedurende welke periode het lid voor zijn
afwezigheid bij plenaire en andere 
vergaderingen van het Parlement wordt 
geacht te zijn verontschuldigd. 
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TOELICHTING

1. Dit verslag sluit aan op het door de heer Corbett overeenkomstig artikel 202 van het 
Reglement ingediende voorstel tot wijziging van artikel 158 (B6-0616/2005). De heer Corbett 
stelt voor gedurende moederschapsverlof een tijdelijke uitzondering te maken op de regel dat 
leden hun stem persoonlijk en individueel uitbrengen. De door de heer Corbett voorgestelde 
wijziging zou met name van toepassing zijn bij stemmingen ter plenaire vergadering en in de 
fracties. Vanuit  juridisch oogpunt kan men zich evenwel afvragen of de uit hoofde van 
artikel 199 van het Verdrag aan het Europees Parlement verleende bevoegdheid om zijn 
interne aangelegenheden zelf te regelen zover gaat dat het in zijn Reglement een beperkte 
uitzondering op dit beginsel kan maken.

2. Volgens uw rapporteur is het krachtens het Gemeenschapsrecht niet mogelijk een 
uitzonderingsbepaling op te nemen volgens welke een lid van het Parlement zijn stemrecht 
tijdelijk aan een ander lid kan overdragen.

De relevante bepaling in het Gemeenschapsrecht is artikel 6, lid 1 van de Akte van 1976, dat 
als volgt luidt:

"De leden brengen hun stem individueel en persoonlijk uit."

In geen enkele bepaling wordt uitdrukkelijk gesteld dat hierop onder bijzondere 
omstandigheden uitzonderingen kunnen worden gemaakt.

Voorts heeft het Europees Parlement in artikel 3, lid 1 van het Statuut van de leden van het 
Europees Parlement, dat op 28 september 2005 werd aangenomen, een en ander bevestigd:

"De leden brengen hun stem individueel en persoonlijk uit."

Alhoewel deze bepaling niet vóór 2009 in werking zal treden, zou het niet op zijn plaats zijn 
tegenstrijdige bepalingen in het Reglement van het Parlement op te nemen.

Hetzelfde beginsel is verankerd in artikel 158 en wordt zonder uitzondering in het Europees 
Parlement nageleefd.

3. Om praktische redenen lijkt actie op het niveau van het Europees Parlement evenwel 
dringend gewenst. Het Europees Parlement wordt namelijk geconfronteerd met een
toenemend aantal gevallen van tijdelijke afwezigheid van een lid, met name in verband met
moederschap, die de parlementaire werkzaamheden verstoren en vooral voor de kleinere 
politieke groeperingen zeer nadelige gevolgen hebben.

4. In onderhavig verslag wordt een zodanige wijziging van het Reglement van het Parlement 
voorgesteld dat aan leden moederschapsverlof kan worden verleend, voor zover zulks
mogelijk is uit hoofde van het primair recht van de Unie en de Akte betreffende de verkiezing 
van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse 
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algemene verkiezingen van 20 september 1976 (de Akte van 1976) als gewijzigd bij besluit 
van de Raad van 25 juni en 23 september 2002 1.

5. Voorts komt het voorstel met iets geheel nieuws, want het recht op vaderschapsverlof 
wordt erkend. Aldus wordt met de voorgestelde wijziging getracht bij te dragen tot de 
ontwikkeling van een brede aanpak om de combinatie van werk en gezin voor zowel vrouwen 
als mannen te vergemakkelijken, een doelstelling die door de Europese Commissie in haar 
verslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen - 2006 2 wordt onderschreven. Met deze 
wijzigingen wordt, voor zover het de leden van het Europees Parlement betreft, tegemoet 
gekomen aan de wens van het Parlement "dat ouderschapsverlof met garantie van baanbehoud 
zowel door vaders als moeders moet worden opgenomen"3 Het Parlement heeft inderdaad 
aangedrongen op maatregelen ter "ondersteuning .. van het moederschap en het vaderschap"
ten einde de burgers in de gelegenheid te stellen "werk, privé- en gezinsleven" te combineren 
en "om zoveel kinderen te krijgen als ze zelf willen en wanneer ze dat willen"4.

6. Het beginsel moederschaps- of vaderschapsverlof dient zodanig in het Reglement van het 
Parlement te worden vastgelegd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de huidige bevoegdheden 
van het Bureau en er voldoende flexibiliteit is op het moment dat het Statuut van de leden in 
werking treedt. Voor wat betreft de regeling kosten en vergoedingen van de leden,  die 
overeenkomstig artikel 8 onder de bevoegdheid van het Bureau van het Parlement valt, dient 
in een aanvullende bepaling in het Reglement van het Parlement duidelijk te worden 
vastgelegd dat een lid in geval van moeder- of vaderschap wordt geacht te zijn 
verontschuldigd voor zijn afwezigheid bij plenaire of andere vergaderingen, overeenkomstig 
gedetailleerde door het Bureau vast te stellen regels. Met amendement 2 wordt voorgesteld 
artikel 8 dienovereenkomstig te wijzigen.

7. Overigens bestaat er in een aantal lidstaten al regelgeving voor de tijdelijke vervanging van 
een gekozen lid in het nationale parlement (met name in Portugal, Denemarken, Zweden en 
Letland) of is nog in behandeling (met name in Nederland).  In andere lidstaten (met name in 
Oostenrijk, Finland, Hongarije en Polen) wordt een lid van het nationale parlement gedurende 
moederschapsverlof verontschuldigd voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen.

8.In het licht van deze ervaringen stelt de rapporteur voor een gekozen lid van het Europees 
Parlement de mogelijkheid te bieden om zich, op een volkomen vrijwillige basis, tijdelijk te 
laten vervangen door een ander gekozen lid. Daar er in het Gemeenschapsrecht geen 
rechtsgrond voorhanden is om regelgeving vast te stellen voor de tijdelijke vervanging van 
een lid van het Europees Parlement in geval van moederschap, is een dergelijke vervanging 
alleen denkbaar, als de wetgeving van de betrokken lidstaat hierin voorziet. Alvorens voor het 
eerst tot de vaststelling van een dergelijke regelgeving over te gaan, hebben de wetgevende 
autoriteiten van Nederland het Europees Parlement de vraag voorgelegd of het, in het kader 
van zijn verantwoordelijkheid voor het onderzoek van de geloofsbrieven overeenkomstig 
artikel 12 van de Akte van 1976, zulk een vervanging verenigbaar achtte met de bepalingen 
van die Akte.

  
1 PB L 283 van 21.10.2002, blz 1
2 COM(2006)0071, zie met name conclusies blz. 10, punt 3
3 Resolutie van het Europees Parlement over demografische vraagstukken en de solidariteit tussen de generaties  
(2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, paragraaf 39 
4 Idem, paragrafen 19 en 20
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9. Krachtens artikel 13, lid 3 van de Akte van 1976 heeft het Europees Parlement echter geen 
controle op de kennisgeving van het einde van het mandaat van een lid overeenkomstig de 
nationale wetgeving. De benoeming door de lidstaat op de vacante zetel overeenkomstig 
artikel 12 van die Akte is evenwel onderworpen aan het onderzoek van de geloofsbrieven van 
het gekozen lid door het Europees Parlement. Krachtens artikel 3 wordt dit onderzoek per 
geval verricht aan de hand van een verslag van de bevoegde commissie. 

Indien een lidstaat regelgeving zou vaststellen voor de tijdelijke vervanging van een volgens 
zijn kieswet gekozen lid van het Europees Parlement, zou deze vervanging in het licht van de 
bepalingen van de Akte van 1976 als volgt kunnen worden geïnterpreteerd:

Wanneer een lid van het Europees Parlement gebruik wenst te maken van de nationale 
regelgeving inzake moederschapsverlof, dient de bevoegde instantie van die lidstaat, na te 
hebben geconstateerd dat aan alle nationale vereisten is voldaan, het Europees Parlement 
ervan in kennis te stellen dat het mandaat van het lid krachtens de nationale wetgeving ten 
einde is gelopen overeenkomstig artikel 13, lid 3 van de Akte van 1976. Deze autoriteit dient
het Europees Parlement tevens in kennis te stellen van de verkiezing van het lid dat als 
vervanger is benoemd. Aan het einde van de verlofperiode krachtens de nationale wetgeving, 
dient de bevoegde autoriteit van de lidstaat het Europees Parlement in kennis te stellen van het 
einde van het mandaat van de vervanger krachtens de nationale regelgeving en van de 
herbenoeming van het lid dat overeenkomstig de dienovereenkomstige bepalingen van de
nationale wetgeving werd vervangen.

10. De opneming van specifieke procedurele regels in het Reglement van het Parlement 
betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven mag geen afbreuk doen aan de voorrechten 
van de bevoegde commissie in dezen. Een speciale en vereenvoudigde procedurele regeling in  
geval van eventuele tijdelijke vervangingen zou voor lidstaten een politieke waarborg kunnen 
zijn dat het Europees Parlement zulke nationale regelingen voor de tijdelijke vervanging van 
leden onder bijzondere omstandigheden "erkent" en zou lidstaten ertoe kunnen aanzetten om 
daartoe van hun wetgevende bevoegdheden gebruik te maken.

Een daartoe strekkende wijziging wordt voorgesteld in amendement 1. Dit amendement  is 
een aanvulling op het amendement op artikel 4 in het ontwerpverslag van de heer Pahor 
(PE 367.970v01-00) en moet eventueel worden aangepast in het licht van de uitslag van de 
stemming over die tekst.


