
PR\616907SK.doc PE 374.264v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre ústavné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2025(REG)

12.7.2006

NÁVRH SPRÁVY
o pravidlách platných pre poslancov v prípade materstva alebo otcovstva
(2006/2025(REG))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Íñigo Méndez de Vigo



PR\616907SK.doc PE 374.264v01-002/7PR\616907SK.doc

SK

PR_REG

OBSAH

Strana

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.............Error! Bookmark not 
defined.

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................Error! Bookmark not defined.



PR\616907SK.doc PE 374.264v01-003/7PR\616907SK.doc

SK

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pravidlách platných pre poslancov v prípade materstva alebo otcovstva
(2006/2025(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku (B6-0616/2005),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2006),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovanej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúceho 
rokovania Parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby informoval Radu a Komisiu o tomto rozhodnutí.

Znenie platného textu Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 4 odsek 4 pododseky 2a) a 2b) (nové)

2a. Ak zodpovedný orgán členského štátu 
oznámi predsedovi, že podľa právnych 
predpisov tohto štátu dočasne nahradil 
poslankyňu Európskeho parlamentu z 
dôvodu materstva, predseda informuje 
Parlament, že funkčné obdobie tejto 
poslankyne sa v súlade s článkom 13 ods. 
3 aktu z 20. septembra 1976 končí ku dňu, 
kedy to oznámil uvedený zodpovedný úrad.
Predseda vyzve novovymenovanú 
poslankyňu alebo poslanca, aby sa v 
súlade s ustanoveniami článku 3 ujal(a) 
svojho mandátu.
2b. Rovnaký postup sa mutatis mutandis 
použije, ak zodpovedný orgán členského 
štátu oznámi predsedovi, že sa v súlade s 
právnymi predpismi tohto štátu končí 
funkčné obdobie poslanca, ktorý bol 
menovaný podľa pododseku 2a, a že 
nahradený poslanec je znovu menovaný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 8 odsek 1a) (nový)

1a. Pravidlá uvedené v odseku 1 
ustanovujú najmä podrobné opatrenia pri 
udeľovaní dovolenky poslancom z dôvodu 
materstva alebo otcovstva, počas ktorej je 
ich neprítomnosť na zasadnutiach 
Parlamentu ospravedlnená.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Táto správa sa zaoberá návrhom na zmenu a doplnenie článku 158 rokovacieho poriadku, 
ktorý v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku predkladá pán Corbett
(B6-0616/2005). Pán Corbett navrhuje ustanoviť pre obdobie materskej dovolenky 
výnimku z uplatňovania článku, podľa ktorého musia poslanci hlasovať samostatne a 
osobne. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený pánom Corbettom by sa týkal 
predovšetkým hlasovania v pléne a v politických skupinách. Vzniká právna otázka, či 
právomoc Európskeho parlamentu vytvárať vlastné organizačné pravidlá ustanovená v 
článku 199 Zmluvy postačuje na zavedenie obmedzenej výnimky z uvedenej zásady 
rokovacieho poriadku.

2. Podľa stanoviska Vášho spravodajcu právne predpisy Spoločenstva neumožňujú 
ustanovenie výnimky, ktorá by dovolila poslancovi/poslankyni Parlamentu dočasne 
presunúť jeho/jej hlasovacie práva na iného poslanca.

Príslušným zdrojom právnych predpisov Spoločenstva v tejto otázke je článok 6 ods. 1 
aktu z roku 1976, ktorý znie:

„Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú samostatne a osobne.“

Neexistuje výslovné ustanovenie o výnimkách v osobitných prípadoch.

Európsky parlament navyše v článku 3 ods. 1 štatútu poslancov Európskeho parlamentu, 
ktorý bol prijatý 28. septembra 2005, potvrdil, že:

„Poslanci hlasujú samostatne a osobne.“

I keď toto ustanovenie nenadobudne účinnosť skôr ako v roku 2009, nebolo by vhodné 
prijať protikladné ustanovenia v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu.

Rovnaká zásada je zakotvená v článku 158 ods. 1 a bez výnimky sa v praxi v Európskom 
parlamente dodržuje.

3. Na úrovni Európskeho parlamentu však existuje praktická potreba konať. Zvyšuje sa 
počet dočasných neprítomností poslancov, najmä z dôvodu materstva, čo narúša 
parlamentnú prácu a obzvlášť to poškodzuje malé politické sily.

4. V súčasnej správe sa navrhuje zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu, ktorá by poslankyniam priznávala dovolenku v prípade materstva v takom 
rozsahu, ako to povoľuje primárna legislatíva EÚ a akt o priamych a všeobecných 
voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 („akt z roku 1976“) v 
znení zmien a doplnení rozhodnutia Rady z 25. júna a 23. septembra 20021.

5. Navrhuje sa tiež dôležitá zmena uznaním práva na otcovskú dovolenku. Týmto sa 
navrhovaná zmena a doplnenie usiluje prispieť k rozvoju komplexného prístupu na 
podporu zladenia pracovného a osobného života tak mužov, ako aj žien, čo je cieľom, 

  
1 Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1.
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ktorý Európska komisia podporila vo svojej správe z roku 2006 o rovnosti medzi mužmi 
a ženami1. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vykonávajú v súvislosti s poslancami 
Európskeho parlamentu požiadavku Parlamentu, že „rodičovskú dovolenku by mali 
využívať tak otcovia, ako aj matky, pričom bude súčasne garantované ich pracovné 
miesto“2. Parlament naozaj požaduje kroky „na podporu materstva a otcovstva“ s cieľom 
umožniť občanom zladenie „pracovného, osobného a rodinného života“ a „umožniť im, 
aby mohli mať toľko detí, koľko si želajú, a v čase, kedy si ich želajú“3.

6. Zásada materskej alebo otcovskej dovolenky by sa mala zaviesť do rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu takým spôsobom, ktorý sa nedotkne súčasných právomocí 
predsedníctva a umožní nevyhnutnú pružnosť, keď nadobudne účinnosť štatút poslancov.
So zreteľom na pravidlá v oblasti úhrad výdavkov a príspevkov poslancom, ktoré 
stanovuje predsedníctvo Parlamentu v súlade s článkom 8, je potrebné, aby ustanovenie 
doplňujúce rokovací poriadok ujasnilo, že neprítomnosť poslanca na zasadnutiach a 
schôdzach Parlamentu je z dôvodu materstva alebo otcovstva ospravedlnená na základe 
podrobných opatrení, ktoré určí predsedníctvo. V tomto zmysle navrhuje pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 2 upraviť článok 8.

7. Na druhej strane pravidlá v niektorých členských štátoch umožňujú dočasné nahradenie 
zvoleného poslanca národného parlamentu (napríklad v Portugalsku, Dánsku, Švédsku 
alebo Lotyšsku) alebo sa takáto možnosť zvažuje (najmä v Holandsku). V iných 
členských štátoch (najmä v Rakúsku, Fínsku, Maďarsku a Poľsku) je neprítomnosť 
poslankyne na zasadnutiach národného parlamentu počas materskej dovolenky 
ospravedlnená.

8. Váš spravodajca na základe týchto skúseností navrhuje uznanie práva, a to na úplne 
dobrovoľnom základe, dočasne nahradiť zvoleného poslanca Európskeho parlamentu 
iným zvoleným kandidátom. Keďže v súčasnosti právne predpisy Spoločenstva 
neobsahujú právny základ, ktorý by umožňoval prijať ustanovenia o dočasnom nahradení 
poslankyne Európskeho parlamentu v prípade materstva, je takéto nahradenie možné, iba 
ak to povoľujú ustanovenia príslušného členského štátu. Predtým, ako holandské 
legislatívne úrady po prvý krát prijmú takéto ustanovenie, vzniesli otázku, či Európsky 
parlament v rámci svojej zodpovednosti za preskúmanie osvedčení o zvolení za 
poslancov v súlade s článkom 12 aktu z roku 1976 považuje takéto nahradenie za 
zlučiteľné s ustanoveniami aktu z roku 1976.

9. Podľa článku 13 ods. 3 aktu z roku 1976 Európsky parlament nepreskúmava oznámenia o 
tom, že funkčné obdobie poslanca sa skončilo v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Menovanie členským štátom za účelom obsadenia voľného mandátu je však v 
súlade s článkom 12 tohto aktu podmienené preskúmaním osvedčení o zvolení za 
poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 sa toto preskúmanie vykonáva 
individuálne na základe správy príslušného výboru.

  
1 KOM(2006)0071, pozri najmä závery na str. 9 bod 3.
2 Uznesenie EP o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami (2005/2147(INI)), P6_TA-
(2006)0115, ods. 39.
3 loc. cit. ods. 19 a 20.
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Ak členský štát prijme ustanovenia umožňujúce dočasné nahradenie člena Európskeho 
parlamentu zvoleného v súlade s jeho volebným zákonom, môže sa toto nahradenie 
uskutočniť v súlade s aktom z roku 1976, ako je to naznačené ďalej.

Ak by poslankyňa Európskeho parlamentu mala záujem využiť vnútroštátne ustanovenia 
týkajúce sa materskej dovolenky a ak došlo k splneniu takýchto vnútroštátnych 
ustanovení, je zodpovedný orgán tohto členského štátu povinný informovať Európsky 
parlament, že funkčné obdobie tejto poslankyne sa skončilo podľa ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov a v súlade s článkom 13 ods. 3 aktu z roku 1976.
Tento orgán by bol tiež povinný oznámiť Európskemu parlamentu zvolenie poslanca, 
ktorý je menovaný za zástupcu. Na konci obdobia dovolenky na základe ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov by musel príslušný orgán členského štátu oznámiť 
Európskemu parlamentu ukončenie funkčného obdobia zástupcu podľa ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov ako aj opätovné vymenovanie do kresla poslanca, 
ktorý bol nahradený v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych predpisov.

10. Zavedenie akýchkoľvek osobitných procesných úprav do rokovacieho poriadku 
Parlamentu v súvislosti s preskúmaním osvedčení o zvolení za poslancov by muselo 
zohľadniť prednostné právo príslušného výboru v tejto oblasti. Osobitná a zjednodušená 
procesná úprava v prípade možného dočasného nahradenia by však mohla poskytnúť 
členským štátom politickú záruku, že Európsky parlament by „uznal“ takéto vnútroštátne 
postupy pre dočasné nahradenie poslanca za osobitných okolností a mohla by eventuálne 
povzbudiť členské štáty, aby na tento účel využili svoje legislatívne právomoci.

Návrh na zmenu a doplnenie tohto druhu sa prekladá v pozmeňujúcom a doplňujúcom
návrhu 1. Tento predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh má doplniť pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh k článku 4, ktorý v návrhu správy predkladá pán Pahor (PE 367.970 
v01-00) a možno bude potrebná jeho úprava v závislosti od výsledku hlasovania o tomto 
texte.


