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1 Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1.

STANOVISKO

Návrh na změnu článků 4 a 8 jednacího řádu Evropského parlamentu reaguje na nutnost 
zabývat se nepřítomnosti poslanců z důvodů rodičovství. 

Zpravodaj podporuje změnu článku 8 vzhledem k tomu, že je dokonale logické upřesnit, že v p
řípadě mateřské nebo otcovské dovolené je třeba neúčast na zasedáních nebo schůzích 
Parlamentu považovat za omluvitelnou, s ohledem na podrobné předpisy stanovené v této věci 
Předsednictvem podle článku 8 v současném znění.

Naopak je méně přesvědčivý návrh týkající se článku 4 jednacího řádu. Stručně řečeno, takový
návrh předpokládá možnost, že po dobu odpovídající mateřské dovolené bude poslankyně
zbavena mandátu a nahrazena jiným poslancem, kterého jmenují příslušné národní orgány, a že 
toto nahrazení skončí v okamžiku návratu nahrazené poslankyně Tento mechanismus by však 
narazil z právního hlediska na některé problémy. 

Za prvé, kromě toho, že terminologicky by bylo správnější hovořit o „přerušení mandátu“, se 
znění návrhu vyznačuje interpretační zkratovitostí tam, kde pro popis téhož jevu používá
nejprve „dočasné nahrazení“, poté „když mandát skončí“ a nakonec „mandát znovu pokračoval
“.

Za druhé se popisovaný mechanismus jeví jako neslučitelný s článkem 13 aktu ze dne 20. září
1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímým volbách (dále akt 
z roku 1976), který byl pozměněn rozhodnutími Rady ze dne 25. června a 23. září 20021. 

Neslučitelnost spočívá v tom, že: 

a) uprázdnění místa – tj. nepřítomnost jeho držitele – je spojeno se zánikem mandátu, řádně
konstatovaného Evropským parlamentem (čl. 13, odst. 1, Aktu z roku 1976):  tzn. že místo 
zůstane prázdné, nebo je znovu obsazeno jeho původním držitelem (tertium non datur) a že 
tedy nejsou povolena hybridní schémata, jako je přerušení mandátu.

Tento základní a absolutní princip vychází z ústavních norem společných všem zemím 
Evropské unie a dotýká se nenarušitelnosti politického zastoupení, které zvolený zástupce 
lidu musí vykonávat neomezeně a bez podmínek.

b) je pravdou, že každý členský stát může počítat s případy zbavení mandátu (čl. 13 odst. 3) a 
s vhodnými postupy při obsazování volných míst (čl. 13 odst. 2), ale musí být přitom dodr
žena ustanovení Aktu z roku 1976, který má přednost před vnitrostátními právními předpisy 
v této oblasti (čl. 13 odst. 2).

c) náhrada poslance, jehož mandát zanikl, nemůže nastat po období volně stanovené
vnitrostátními předpisy, ale pouze po zbývající dobu trvání volebního období (čl. 13 odst. 
2): jinými slovy, zdá se, že nejsou přijatelná nahrazení dočasná nebo na dobu určitou, tzn. 
po nichž by měl poslanec, který přerušil mandát, znovu zaujmout své místo, protože každé
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nahrazení končí přirozeně koncem volebního období.

Z třetí nelze podcenit některé praktické důsledky: například poslankyně na mateřské dovolené, 
která by byla zbavena mandátu, by nadále nepožívala parlamentní imunity; mimo jiné by to bylo 
v rozporu se Statutem poslanců, zejména pokud jde o výpočet starobního či invalidního d
ůchodu a vyplácení přechodného příspěvku, vzhledem k tomu, že tyto částky jsou počítány „za 
každý celý rok vykonaného mandátu“ (čl. 13-15 Statutu).

Možnou alternativou by tak mohlo být použít finanční ustanovení Statutu na oba poslance sou
časně, což je řešení, které se však zdá být s tímto Statutem neslučitelné. Nakonec by se tak 
mohl poslanec na rodičovské dovolené (situace, kdy si zaslouží ochranu) ocitnout v odlišné a 
horší situaci, než je situace ostatních poslanců. 

Za čtvrté se zdá být nepochopitelné nerovné zacházení mezi poslanci a poslankyněmi, kdy se 
úlevy spočívající v dočasném přerušení mandátu vztahují pouze na poslankyně. Text se mimo 
jiné nezmiňuje o případech adopce. 

*****

Na závěr žádá Výbor pro právní záležitosti Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby přihlédl k následujícím úvahám.

Výbor pro právní záležitosti plně podporuje návrh na změnu článku 8 jednacího řádu Evropské
parlamentu, nicméně si klade otázku, zda je návrh na změnu čl. 4 odst. 4 jednacího řádu právně
slučitelný s aktem ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve v
šeobecných a přímým volbách, jehož ustanovení neumožňují hybridní formy, jako je dočasné p
řerušení výkonu mandátu poslance.

Konstatujeme, že zde rovněž hrozí, že by návrh na změnu čl. 4 odst. 4 jednacího řádu mohl 
vyvolat paradoxní situaci, protože s předpokládaným zbavením mandátu by se poslankyně na 
mateřské dovolené, kterou je třeba chránit, ocitla v horších podmínkách ve srovnání s ostatními 
poslanci vzhledem ke svým ekonomickým a sociálním právům, jak jsou stanovena ve Statutu 
poslanců, a byla by zbavena svých výsad a imunity.
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