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PASIŪLYMAI

Pasiūlymas keisti Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 4 ir 8 straipsnius buvo pateiktas, 
nes būtina reaguoti į tai, kad Parlamento nariai dėl priežasčių, susijusių su tėvystės ar motinyst
ės atostogomis, ne visada gali dalyvauti jo veikloje.

Pranešėjas pritaria 8 straipsnio pakeitimui, nes visiškai logiška, kad šį straipsnį reikia patikslinti 
pabrėžiant, jog nedalyvavimas posėdžiuose ir (arba) susitikimuose tėvystės ar motinystės 
atostogų atveju yra visiškai pateisinamas pagal biuro nustatytas detalias taisykles, kaip 
numatyta dabar galiojančiame 8 straipsnyje.

Tačiau pasiūlymas dėl Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio pakeitimo yra daug mažiau 
įtikinantis. Apibendrinant, šiuo pasiūlymu siekiama numatyti, kad tuo laikotarpiu, kurį
Parlamento narei suteikiamos motinystės atostogos, jos mandatas nustoja galioti ir ją pakeičia 
kitas Parlamento narys, kurį paskiria kompetentingos valstybės valdžios institucijos, ir kad grį
žus pakeistajai narei pavadavimas nutraukiamas. Būtent dėl šio mechanizmo reikėtų pateikti 
keletą teisinių komentarų.

Pirmiausia, be to, kad terminologijos požiūriu reikėtų veikiau kalbėti apie „mandato sustabdym
ą“, interpretaciniu požiūriu pasiūlymo tekstas yra tam tikras „trumpas sujungimas“, nes apib
ūdinant tą patį dalyką iš pradžių vartojamas terminas „pavadavimas“, po to – „kadencijos 
pabaiga“, o galiausiai – „grįžimas eiti pareigas“.

Antra, aprašytas mechanizmas nesuderinamas su 1976 m. Akto dėl atstovų į Europos 
Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (toliau – „1976 m. Akto“) 13 
straipsniu, kuris buvo pakeistas 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimais1.

Jis nesuderinamas, nes:

a) laisva vieta, t. y. EP nario nebuvimas, randasi nustojus galioti mandatui, kai tai deramai 
nustato Europos Parlamentas (1976 m. Akto 13 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, Parlamento 
nario vieta yra arba laisva, arba ją užima Parlamento narys (tertium non datur), todėl tarpinė
situacija, pvz., mandato sustabdymas, yra nepriimtina.

Šis absoliutus pagrindinis principas kyla iš visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms 
bendrų konstitucinių normų ir yra susijęs su demokratinių atstovų mandato neliečiamybe, 
kuri be jokių sąlygų ar apribojimų užtikrinama tautos išrinktam asmeniui;

b) tiesa, kad kiekviena valstybė narė gali numatyti mandato netekimo atvejus (13 straipsnio 3 
dalis) ir tinkamą laisvų vietų užėmimo tvarką (13 straipsnio 2 dalis), tačiau tai turi būti 
daroma laikantis 1976 m. Akto, kuris yra viršesnis už valstybių leidžiamus teisės aktus šiuo 
klausimu (13 straipsnio 2 dalis), nuostatų;

c) narys, kurio mandatas baigė galioti, negali būti pakeičiamas valstybės narės įstatymų leid
žiamosios valdžios nuožiūra nustatytu laikotarpiu, nes jį galima pakeisti tik likusiam 
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kadencijos laikui (13 straipsnio 2 dalis), t. y. laikinas arba terminuotas pavadavimas, kuris 
baigtųsi pakeistojo nario grįžimu eiti pareigas, nėra priimtinas, nes bet koks pakeitimas nat
ūraliai turi baigtis kadencijos pabaigoje.

Trečia, nereikėtų pamiršti kai kurių praktinių padarinių, pvz., motinystės atostogose esanti 
Parlamento narė, kurios mandatas negalioja, negalės naudotis parlamentiniu imunitetu. Be to, 
kiltų problemų dėl Narių statuto, ypač skaičiuojant senatvės arba neįgalumo pensiją ir 
pereinamojo laikotarpio išmokas, nes šios sumos skaičiuojamos už „kiekvienus mandato 
galiojimo metus“ (Statuto 13–15 straipsniai).

Galima išeitis būtų Statuto finansines nuostatas tuo pat metu taikyti dviems Parlamento 
nariams, tačiau ši išeitis neatrodo suderinama su pačiu Statutu. Tokiu atveju Parlamento narys, 
kuris išeina tėvystės atostogų (taigi yra globotinas), atsiduria padėtyje, kuri yra kitokia ir 
blogesnė negu kitų Parlamento narių padėtis.

Ketvirta, nesuprantamos skirtingo požiūrio į moteriškos ir vyriškos lyties Parlamento narius 
priežastys, nes tik Parlamento narėms numatyta laikino pavadavimo galimybė. Be to, visai 
neminimi galimi įvaikinimo atvejai.  

*****

Apibendrindamas Teisės reikalų komitetas prašo atsakingo Konstitucinių reikalų komiteto 
atsižvelgti į toliau išdėstytus svarstymus.

Teisės reikalų komitetas visiškai pritaria pasiūlymui dėl Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 8 straipsnio pakeitimo. Vis dėlto abejojama dėl pasiūlymo dėl Darbo tvarkos taisyklių
4 straipsnio 4 dalies pakeitimo suderinamumo su 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktu dėl atstovų į
Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, kurio nuostatose 
nenumatyta tarpinė situacija, kaip, pvz., laikinas Parlamento nario mandato galiojimo 
sustabdymas.

Konstatuojama, kad dėl pasiūlymo dėl Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalies pakeitimo 
kyla pavojus, jog susiklostys paradoksali situacija, kai, numačius galimybę sustabdyti mandato 
galiojimą, motinystės atostogų išėjusi (taigi globotina) Parlamento narė savo privilegijų ir 
imunitetų bei socialinių ir ekonominių teisių (jos yra numatytos Narių statute) požiūriu atsidurs 
blogesnėje negu kiti Parlamento nariai padėtyje.
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