
PR\616907SL.doc PE 374.264v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za ustavne zadeve

ZAČASNO
2006/2025(REG)

12.7.2006

OSNUTEK POROČILA
o veljavnih pravilih za poslance v primeru porodniškega ali očetovskega 
dopusta
(2006/2025(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Íñigo Méndez de Vigo



PE 374.264v01-00 2/7 PR\616907SL.doc

SL

PR_REG

VSEBINA

Stran

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA........................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................5



PR\616907SL.doc 3/7 PE 374.264v01-00

SL

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o veljavnih pravilih za poslance v primeru porodniškega ali očetovskega 
dopusta(2006/2025(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe poslovnika (B6-0616/2005),

– ob upoštevanju členov 201 in 202 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2006),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 4, odstavek 4, pododstavka 2 a in 2 b (novo)

2a. Če pristojni organ države članice 
obvesti predsednika, da je bila poslanka 
Evropskega parlamenta v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice 
začasno zamenjana zaradi porodniškega 
dopusta, predsednik obvesti Parlament, da 
se je mandat zadevne poslanke končal v 
skladu s členom 13(3) Akta z dne 20. 
septembra 1976 na dan, ki ga je določil 
pristojni organ države članice. Predsednik 
povabi novo imenovanega poslanca ali 
poslanko, da zasede svoj sedež v skladu z 
določbami iz člena 3.
2b. Enak postopek se v spremenjenih 
okoliščinah uporabi, če pristojni organ 
države članice obvesti predsednika, da se 
je v skladu z zakonodajo zadevne države 
članice mandat imenovanega poslanca ali 
poslanke končal v skladu s pododstavkom 
2a, nadomeščena poslanka pa je bila 
ponovno imenovana.
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Predlog spremembe 2
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Pravila iz odstavka 1 posebej določajo
natančne pogoje za odobritev 
porodniškega ali očetovskega dopusta 
poslanki oz. poslancu, njegova ali njena 
odsotnost z zasedanj ali sej Parlamenta v 
tem obdobju pa se šteje za opravičeno.
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1. Poročilo obravnava predlog spremembe člena 158, ki ga vlaga g. Corbett v skladu s 
členom 202 poslovnika Parlamenta (B6−0616/2005). Corbett predlaga uvedbo začasne 
izjeme k pravilu o posameznem in osebnem glasovanju poslancev, in sicer za čas trajanja 
porodniškega dopusta poslanke. Predlog spremembe bi se uporabljal za glasovanje na 
plenarnem zasedanju in znotraj političnih skupin. Zato se postavlja pravno vprašanje o 
tem, ali lahko Parlament na podlagi svoje pristojnosti na področju samoorganizacije, 
določene v členu 199 Pogodbe, v svojem poslovniku določi omejeno izjemo k temu 
načelu.

2. Vaš poročevalec meni, da pravo Skupnosti ne dopušča uvedbe izjemnih določb, ki 
poslancu/poslanki Parlamenta omogočajo začasen prenos glasovalnih pravic na drugega 
poslanca/poslanko.Pravo Skupnosti v členu 6(1) Akta iz leta 1976 določa, da:

"Poslanci Evropskega parlamenta glasujejo posamezno in osebno".

Ni izrecnih določb o izjemah v posebnih okoliščinah.

Poleg tega Evropski parlament v členu 3(1) Statuta poslancev Evropskega parlamenta, ki 
je bil sprejet 28. septembra 2005, poudarja:

"Poslanci glasujejo posamezno in osebno".

Čeprav bo ta določba stopila v veljavo šele leta 2009, v poslovnik Parlamenta ni primerno 
uvajati določb, ki so v nasprotju z navedeno. 

To načelo upošteva tudi člen 158(1) poslovnika in praksa Evropskega parlamenta, brez 
izjeme.

3. Vendar na ravni Evropskega parlamenta obstaja praktična potreba po ukrepih. Vse več je 
primerov začasne odsotnosti poslancev in poslank, zlasti zaradi porodniškega dopusta, 
kar ovira tekoče delo Parlamenta in škodi predvsem manjšim političnim skupinam.

4. Poročilo predlaga spremembo poslovnika Parlamenta, s katero bi poslanke dobili pravico 
do porodniškega dopusta, pod pogoji primarne zakonodaje Unije in Akta o volitvah 
predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. 
septembra 1976 (" Akt iz leta 1976"), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta z dne 25. 
junija in 23. septembra 20021..

5. Poročilo predlaga še eno novost, in sicer priznavanje pravice do očetovskega dopusta. 
Namen predloga spremembe je prispevati k razvoju celovitega pristopa za boljšo 
usklajenost delovnega in zasebnega življenja moških in žensk, obenem pa je to tudi cilj 
poročila Evropske komisije o enakosti med ženskami in moškimi iz leta 20062. Predlogi 
sprememb zadevajo poslance/poslanke Evropskega parlamenta in upoštevajo zahtevo 
Parlamenta, da "bi starševski dopust lahko koristili tako očetje kot tudi matere z 

  
1 UL L 283, 21.10.2002, str. 1.
2 (KOM(2006)0071, glej zlasti zaključke na str. 9, točka 3.
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istočasnim zagotovilom do delovnega mesta"1. Parlament je tudi zahteval sprejetje 
ukrepov "za spodbujanje materinstva in očetovstva", s katerimi bi državljanom omogočili 
boljšo usklajenost "delovnega, zasebnega in družinskega življenja" ter bi tako ustvarili 
razmere, ki "staršem dovoljujejo, da se neobremenjeno odločajo o številu otrok ali o času 
njihovega rojstva"2.

6. Poslovnik Parlamenta bi moral določati načela porodniškega ali očetovskega dopusta na 
način, ki ne spreminja obstoječih pristojnosti predsedstva in zagotavlja potrebno 
prilagodljivost ob prihodnjem začetku veljavnosti Statuta poslancev. Kar zadeva predpise 
o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem, kot jih določa predsedstvo Parlamenta v 
skladu s členom 8, je treba z dodatno določbo v poslovniku Parlamenta opredeliti, da se 
odsotnost poslanca z zasedanj ali sej Parlamenta opraviči na osnovi materinskega ali 
očetovskega dopusta v skladu z natančno opredeljenimi pogoji, ki jih določi predsedstvo. 
To je namen predloga spremembe 2 člena 8.

7. Poleg tega je treba opozoriti, da predpisi v nekaterih državah članicah dovoljujejo 
začasno zamenjavo izvoljenega poslanca v nacionalnem parlamentu (npr. na 
Portugalskem, Danskem, Švedskem in v Latviji) oz. so ponekod še v pripravi (na 
Nizozemskem). V drugih državah članicah (v Avstriji, na Finskem, Madžarskem in 
Poljskem) je odsotnost poslancev s sej nacionalnega parlamenta zaradi porodniškega 
dopusta opravičena.

8. Na podlagi teh izkušenj vaš poročevalec predlaga, da se na osnovi popolnoma 
prostovoljne odločitve poslancu/poslanki, ki je bil(a) izvoljen(a) v nacionalni parlament, 
dovoli možnost začasne zamenjave z drugim izvoljenim kandidatom ali kandidatko. Ker 
obstoječe pravo Skupnosti ne omogoča sprejetja predpisov za začasno zamenjavo poslank 
v Evropskem parlamentu zaradi porodniškega dopusta, je takšna zamenjava možna le v 
okviru pravnega sistema posamezne države članice. Pred sprejetjem tovrstnih predpisov 
na Nizozemskem so tamkajšnje zakonodajne oblasti opozorile na vprašanje, ali Evropski 
parlament meni, da predpisi o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev v okviru člena 
12 Akta iz leta 1976 dopuščajo možnost takšne zamenjave.

9. V skladu s členom 13(3) Akta iz leta 1976, Evropski parlament ne preverja obvestil o 
prenehanju mandata poslanca v skladu z nacionalnim pravom. Evropski parlament pri 
preverjanju veljavnosti mandatov izvoljenih poslancev preveri imenovanje poslanca, ki 
ga opravi država članica zaradi zapolnitve praznega sedeža v skladu s členom 12 
omenjenega Akta. Pri postopku preverjanja se v skladu s členom 3 vsi primeri 
obravnavajo posamično in na osnovi poročila pristojnega odbora.

Če bi države članice sprejele predpise, ki omogočajo začasno zamenjavo 
poslanca/poslanke v Evropskem parlamentu, izvoljenega na podlagi volilne zakonodaje, 
bi lahko tovrstna zamenjava potekala v okviru določb Akta iz leta 1976 na način, ki je 
obrazložen v nadaljevanju.

Če bi poslanka Evropskega parlamentu želela koristiti ugodnosti v okviru nacionalnih 
določb iz naslova porodniškega dopusta, bi moral pristojni organ države članice (če 
prosilka izpolnjuje predpisane pogoje) v skladu s členom 13(3) Akta iz leta 1976 obvestiti 

  
1 Resolucija Evropskega parlamenta o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti (2005/2147(INI)), 
P6_TA-(2006)0115, odstavek 43.
2 glej odstavka 19 in 20.
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Evropski parlament, da se je mandat zadevne poslanke končal v skladu z določbami 
nacionalne zakonodaje. Pristojni organ bi moral Evropski parlament obvestiti tudi o 
izvolitvi poslanca, ki je imenovan kot nadomestni poslanec. Ob koncu trajanja dopusta v 
okviru nacionalne zakonodaje, bi moral pristojni organ države članice obvestiti Evropski 
parlament o izteku mandata nadomestnega poslanca v skladu z določbami nacionalne 
zakonodaje ter o ponovnem imenovanju poslanca, ki je bil nadomeščen v skladu z 
ustreznimi določbami nacionalne zakonodaje.

10. Vključitev posebnih postopkovnih pravil v poslovnik Parlamenta v zvezi s preverjanjem 
veljavnosti mandata bi morala upoštevati pooblastila pristojnega odbora na tem področju. 
Vendar bi lahko države članice poseben in poenostavljen postopek v primeru začasne 
zamenjave razumele kot politično zagotovilo, da Evropski parlament "priznava" 
nacionalne pogoje za začasno zamenjavo poslanca v posebnih okoliščinah, kar bi lahko 
države članice vzpodbudilo k uporabi zakonodajnih pooblastil v ta namen.

Predlog tovrstne spremembe je vključen v predlog spremembe 1. Predlog spremembe je 
dodatek k predlogu spremembe člena 4, ki je del osnutka poročila g. Pahorja (PE 367.970 
v01-00), in se lahko spremeni zaradi izida glasovanja o tem besedilu.


