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VÉLEMÉNY

A Parlament eljárási szabályzata 4. és 8. cikkének módosítására irányuló javaslat válasz a 
képviselők anyai, illetve apai teendők miatti távolmaradásával kapcsolatos intézkedések 
szükségességére. 

Az előadó támogatja a 8. cikk módosítását, mivel teljesen logikus annak pontosítása, hogy 
szülési vagy apasági szabadság esetén a parlamenti ülésekről és/vagy összejövetelekről való
távolmaradás igazoltnak tekintendő, összhangban az Elnökség által megállapított részletes 
szabályokkal, és a jelenleg érvényes 8. cikk értelmében.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének módosítására tett javaslat azonban kevésbé meggyőző. A 
javaslat értelmében a képviselő a szülési szabadság idejére lemond, és helyét egy másik, az 
illetékes nemzeti hatóság által kijelölt képviselő foglalja el. A helyettesítés a helyettesített 
képviselő visszatérésekor ér véget.  E mechanizmussal kapcsolatban jogi kifogások 
merülhetnek fel. 

Először, azon túl, hogy terminológiailag helyesebb lenne a mandátum „felfüggesztése”
kifejezés használata, a javaslat szövege értelmezési rövidzárlatra ad okot azzal, hogy ugyanarra 
a tényállásra először ideiglenes helyettesítésként, majd a mandátum lejártaként, végül a hely 
újbóli elfoglalásaként utal.

Másodszor, a leírt mechanizmus nem tűnik összeegyeztethetőnek a 2002. június 25-i és 
szeptember 23-i tanácsi határozatok1 által módosított, az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i 
okmány (a továbbiakban: az 1976. évi okmány) 13. cikkével. 

Az összeegyeztethetetlenség okai: 

a) a hely megüresedése – vagyis a kinevezett hiánya – a mandátum megszűnésével következik 
be, amelyet az Európai Parlament megfelelően megállapít (az 1976. évi okmány 13. 
cikkének (1) bekezdése): ez azt jelenti, hogy egy képviselői hely vagy üres vagy be van 
töltve (tertium non datur), és hogy nem elfogadhatók olyan hibrid megoldások, mint 
amilyen a mandátum felfüggesztése.

Ez az alapvető és ellentmondást nem tűrő elv az Európai Unió országaiban 
meggyökeresedett alkotmányos normákon alapul, és a demokratikus képviselet 
sértetlenségével kapcsolatos, amelyet a nép által megválasztott képviselőnek korlátozások 
és feltételek nélkül gyakorolnia kell.

b) igaz, hogy minden tagállam rendelkezhet a mandátum megszűnésének eseteiről (13. cikk (3) 
bekezdés) és a megüresedett helyek betöltésének eljárásairól (13. cikk (2) bekezdés), de 
ennek az 1976. évi okmány tiszteletben tartásával kell történnie, mivel az elsőbbséget élvez 
az e tárgyban elfogadott nemzeti jogszabályokkal szemben (13. cikk (2) bekezdés).
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c) a lejáró mandátummal rendelkező képviselő helyettesítése nem szólhat a nemzeti 
jogszabályok által szabadon meghatározott időtartamra, hanem csak a parlamenti ciklus 
fennmaradó időtartamára (13. cikk (2) bekezdés): más szóval, mivel minden helyettesítés 
természetes lejárta a parlamenti ciklus vége, nem tűnnek elfogadhatónak az olyan ideiglenes 
vagy meghatározott időtartamra szóló helyettesítések, amelyek végén a helyettesített 
képviselő ismét elfoglalja képviselői helyét.

Harmadszor, nem szabad megfeledkezni néhány gyakorlati következményről: például arról, 
hogy a szülési szabadságon lévő képviselő, amennyiben mandátuma megszűnik, nem élvez 
majd parlamenti mentességet; továbbá következetlenségek merülnének fel az Európai 
Parlament képviselőinek jogállására vonatkozó szabályzattal kapcsolatban, különösen az 
öregségi vagy rokkantsági nyugdíj kiszámítása, valamint az átmeneti járulék kifizetése 
tekintetében, mivel ezeket az összegeket „a mandátum gyakorlásának teljes éveire nézve”
számolják ki (a szabályzat 13-15 cikke).

Tulajdonképpen alternatívát jelenthetne a szabályzat pénzügyi normáinak egyidejű alkalmazása 
a két képviselő tekintetében, ez a megoldás azonban éppen a szabályzattal tűnik 
összeegyeztethetetlennek. Így azonban a szülési vagy apasági szabadságon lévő képviselőre 
(akinek ebben a helyzetben éppen védelmet kellene élveznie) más és egyben rosszabb feltételek 
vonatkoznának, mint a többi képviselőre. 

Negyedszer, érthetetlennek tűnik a férfi és női képviselőkkel való eltérő bánásmód, 
amennyiben csupán a női képviselők esetében vetik fel az ideiglenes helyettesítésből adódó
rendszert. A szöveg továbbá nem említi az adoptálás esetét.  

*****

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat.

A Jogi Bizottság teljes egészében támogatja az Európai Parlament eljárási szabályzata 8. 
cikkének módosítására irányuló javaslatot; mindazonáltal megkérdőjelezi az eljárási szabályzat 
4. cikke (4) bekezdésének módosítására irányuló javaslat összeegyeztethetőségét az Európai 
Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 
1976. szeptember 20-i okmánnyal, amelynek rendelkezései nem tesznek lehetővé olyan hibrid 
megoldásokat, mint amilyen a parlamenti mandátum ideiglenes felfüggesztése.

Rámutat továbbá, hogy az eljárási szabályzat 4. cikke (4) bekezdésének módosítására irányuló
javaslat következtében előállhat az a helyzet, hogy a mandátum felfüggesztéséről szóló
rendelkezés révén a szülési szabadságon lévő képviselőre (akinek ebben a helyzetben éppen 
védelmet kellene élveznie) a képviselők jogállására vonatkozó szabályzatban megállapított 
gazdasági és szociális jogai, valamint mentességi privilégiumai tekintetében más és egyben 
rosszabb feltételek vonatkoznak, mint a többi képviselőre.
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