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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przepisów obowiązujących posłów w przypadku narodzin dziecka
(2006/2025(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmian do Regulaminu B6-0616/2005,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2006),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 4 ustęp 4 akapity 2 a i 2 b (nowe)

2a. W przypadku gdy właściwy organ 
państwa członkowskiego powiadomi 
Przewodniczącego, że zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego zostaje 
tymczasowo zastąpiona w powodu 
macierzyństwa, Przewodniczący 
powiadomi Parlament o zakończeniu 
sprawowania mandatu posłanki zgodnie z 
art. 13 ust. 3 Aktu z dnia 20 września 
1976 r. z dniem wskazanym przez 
właściwy organ. Przewodniczący zwróci 
się do nowo powołanego posła o zajęcie jej 
miejsca zgodnie z art. 3 Regulaminu.
2b. Taka sama procedura obowiązuje 
odpowiednio w przypadku zawiadomienia 
Przewodniczącego przez właściwe władze 
państwa członkowskiego, że zgodnie z jego 
prawem krajowym wygasła kadencja 
posła powołanego zgodnie z ustępem 2a 
oraz że zastąpiony poseł został ponownie 



PE 374.264v01-00 4/7 PR\616907PL.doc

PL

powołany.

Poprawka 2
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przepisy wymienione w ust. 1 
określają między innymi szczegółowe 
zasady udzielenia posłowi urlopu 
rodzicielskiego, podczas którego 
nieobecność posła lub posłanki na 
posiedzeniach lub spotkaniach 
Parlamentu jest uznawana za 
usprawiedliwioną.

UZASADNIENIE

1. Niniejsze sprawozdanie dotyczy propozycji zmiany art. 158 Regulaminu zgłoszonej 
przez Richarda Corbetta na mocy art. 202 Regulaminu (B6−0616/2005). Richard Corbett 
proponuje wprowadzenie tymczasowego odstępstwa w okresie urlopu macierzyńskiego 
od postanowień stanowiących, że posłowie głosują indywidualnie i osobiście. Poprawka 
zgłoszona przez R. Corbetta obowiązywałaby w szczególności w odniesieniu do 
głosowania na posiedzeniach plenarnych oraz na posiedzeniach grup politycznych. Wiąże 
się z tym pytanie natury prawnej, czy prawo Parlamentu Europejskiego do 
samoorganizacji ustanowione na mocy art. 199 Traktatu jest wystarczające do 
zapewnienia w Regulaminie ograniczonego odstępstwa od tej zasady.

2. Zdaniem sprawozdawcy prawo wspólnotowe nie dopuszcza odstępstwa umożliwiającego 
posłowi do Parlamentu tymczasowe przekazanie przysługującego mu prawa do 
głosowania innemu posłowi.

Odnośne źródło w prawie wspólnotowym stanowi art. 6 ust. 1 Aktu z 1976 roku w 
następującym brzmieniu:

„Posłowie do Parlamentu Europejskiego głosują indywidualnie i osobiście.”

Nie istnieje przepis wyraźnie przewidujący odstępstwa w szczególnych okolicznościach.

Ponadto w art. 3 ust. 1 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego przyjętego w dniu 28 
września 2005 r. Parlament Europejski potwierdza, że:

„Posłowie oddają głosy pojedynczo i osobiście.”

Mimo że przepis ten nie wejdzie w życie przed 2009 r., niewskazane byłoby przyjęcie w 
Regulaminie Parlamentu sprzecznych postanowień. 
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Tę samą zasadę zapisano w art. 158 ust. 1 Regulaminu i stosowano bez odstępstw w 
pracach Parlamentu Europejskiego.

3. Istnieje jednakże realna potrzeba działania na szczeblu Parlamentu Europejskiego. 
Rosnąca liczba przypadków czasowych nieobecności posłów, w szczególności posłanek 
w związku z urodzeniem dziecka, powoduje zakłócenia w pracy parlamentarnej i jest 
szczególnie niekorzystna dla mniej licznych sił politycznych.

4. W niniejszym sprawozdaniu proponuje się wprowadzenie poprawki do Regulaminu 
Parlamentu, która zapewniłaby posłankom uzyskanie urlopu macierzyńskiego w zakresie 
dopuszczonym przez prawo pierwotne Unii oraz Akt dotyczący wyborów przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 
września 1976 r. („Akt z 1976 roku”) zmieniony decyzją Rady z dnia 25 czerwca i 23 
września 2002 r.1

5. Proponuje także istotną zmianę polegającą na uznaniu prawa do urlopu ojcowskiego. 
Poprawka ma tym samym przyczynić się do wypracowania ogólnego podejścia 
promującego godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, dotyczącego zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet. Stanowi to cel przyjęty przez Komisję Europejską w 
sprawozdaniu z 2006 r. dotyczącym równości kobiet i mężczyzn2. Poprawki te 
wprowadzają w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego wniosek Parlamentu 
stanowiący, że „z urlopu rodzicielskiego powinni korzystać zarówno ojcowie, jak i matki, 
posiadając jednocześnie gwarancję zachowania pracy.3” Parlament faktycznie zwrócił się 
o podjęcie „działania w kierunku zapewnienia wsparcia dla macierzyństwa i ojcostwa”, 
aby umożliwić obywatelom „pogodzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym i 
rodzinnym” oraz w celu „umożliwienia rodzicom posiadania upragnionej liczby 
potomstwa w wybranym przez nich czasie.”4

6. Zasada udzielania urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego powinna być ustanowiona w 
Regulaminie w taki sposób, aby istniejące uprawnienia Prezydium nie uległy zmianie 
oraz aby zapewnić niezbędną elastyczność w momencie wejścia w życie statutu posła. W 
odniesieniu do przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów ustanowionych 
przez Prezydium Parlamentu na mocy art. 8 Regulaminu, dodatkowe postanowienie 
Regulaminu Parlamentu powinno wyraźnie stanowić, że nieobecność posła na 
posiedzeniach lub spotkaniach Parlamentu jest uznana za uzasadnioną w przypadku 
macierzyństwa lub ojcostwa, zgodnie ze szczegółowymi zasadami, jakie określi 
Prezydium. Poprawka 2 proponuje w tym celu zmianę art. 8 Regulaminu.

7. Z drugiej strony w niektórych państwach członkowskich przepisy umożliwiające czasowe 
zastępstwo wybranego posła do parlamentu krajowego już istnieją (między innymi w 
Portugalii, Danii, Szwecji i na Łotwie) lub są przedmiotem rozważań (np. Holandia). W 
innych państwach członkowskich (w szczególności w Austrii, Finlandii, na Węgrzech i w 
Polsce) nieobecność posła do parlamentu krajowego na posiedzeniach podczas urlopu 
macierzyńskiego jest usprawiedliwiona.

  
1 Dz.U. C 283 z 21.10.2002, str. 1.
2 COM(2006)0071, w szczególności wnioski na str. 9 punkt 3.
3 Rezolucja PE w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami ((2005/2147(INI)) 
P6_TA-(2006)0115, ust. 39
4 ibidem, ust. 19 i 20.
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8. Na podstawie powyższych przykładów, sprawozdawca proponuje uznanie możliwości, na 
zasadzie dobrowolności, uzyskania przez posła wybranego do Parlamentu Europejskiego 
czasowego zastępstwa przez innego wybranego kandydata. W obecnie obowiązującym 
prawie wspólnotowym nie istnieje podstawa prawna dopuszczająca przyjęcie przepisów 
mających na celu czasowe zastąpienie posła do Parlamentu Europejskiego w przypadku 
macierzyństwa; zastępstwo takie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy przewidują to 
przepisy danego państwa członkowskiego. Przed przyjęciem odnośnych przepisów po raz 
pierwszy, władze ustawodawcze Holandii zwróciły się z pytaniem, czy Parlament 
Europejski, na mocy swoich uprawnień do weryfikacji mandatów wynikających z art. 12 
Aktu z 1976 roku, uzna takie zastępstwo za zgodne z przepisami tego Aktu.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 3 Aktu z 1976 roku, Parlament Europejski nie dokonuje kontroli 
jakiegokolwiek zawiadomienia o wygaśnięciu mandatu posła zgodnie z prawem 
krajowym.

Powołanie posła przez państwo członkowskie w celu obsadzenia wakatu zgodnie z art. 12 
Aktu podlega jednakże weryfikacji mandatu wybranego posła przez Parlament 
Europejski. Zgodnie z art. 3 Regulaminu, weryfikacja jest dokonywana na podstawie 
sprawozdania właściwej komisji w odniesieniu do każdego z nowo wybranych posłów.

W przypadku przyjęcia przez dane państwo członkowskie przepisów umożliwiających 
czasowe zastąpienie posła do Parlamentu Europejskiego wybranego zgodnie z prawem 
wyborczym tego państwa, zastępstwo to może być rozumiane zgodnie z przepisami Aktu 
z 1976 roku.

Jeżeli poseł do Parlamentu Europejskiego wyraża chęć skorzystania z przepisów prawa 
krajowego dotyczących urlopu macierzyńskiego, właściwy organ danego państwa 
członkowskiego, pod warunkiem uznania spełnienia wymogów przewidzianych w prawie 
krajowym, zobowiązany jest poinformować Parlament Europejski o wygaśnięciu 
mandatu danego posła na mocy przepisów krajowych, zgodnie z art. 13 ust. 3 Aktu z 
1976 roku. Właściwy organ jest również zobowiązany do zawiadomienia Parlamentu 
Europejskiego o wyborze posła powołanego w zastępstwie. Na zakończenie okresu 
urlopu przewidzianego przepisami prawa krajowego, właściwy organ państwa 
członkowskiego zawiadomi Parlament Europejski o zakończeniu sprawowania funkcji 
przez zastępcę zgodnie z tymi przepisami oraz o ponownym powołaniu na to miejsce 
posła zastępowanego na mocy odpowiednich przepisów krajowych.

10. Wprowadzenie do Regulaminu Parlamentu Europejskiego jakichkolwiek szczególnych 
zasad proceduralnych dotyczących weryfikacji mandatów nie może naruszać uprawnień 
przysługujących w tym zakresie właściwej komisji. Szczególne i uproszczone zasady 
proceduralne w przypadku ewentualnych okresowych zastępstw mogłyby jednakże 
zapewnić państwom członkowskim „uznanie” przez Parlament Europejski krajowych 
uregulowań w zakresie czasowego zastępstwa posłów w określonych okolicznościach
oraz ewentualnie zachęcić państwa członkowskie do wykorzystania w tym celu ich 
uprawnień legislacyjnych.

Propozycję tego rodzaju poprawki zawiera poprawka 1. Proponowana poprawka ma 
uzupełniać poprawkę do art. 4 Regulaminu zgłoszoną w projekcie sprawozdania Boruta 
Pahora (PE 367.970 v01-00) i może wymagać dostosowania w świetle wyniku 



PR\616907PL.doc 7/7 PE 374.264v01-00

PL

głosowania nad tym tekstem.


