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ATZINUMS

Priekšlikums grozīt Eiropas Parlamenta Reglamenta 4. un 8. pantu ir atbildes reakcija uz 
nepieciešamību rīkoties saistībā ar deputātu prombūtni maternitātes vai paternitātes dēļ.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta 8. panta grozīšanu, ņemot vērā to, ka ir loģiski precizēt, ka 
deputātes(-a) nepiedalīšanās Parlamenta sesijās un sanāksmēs maternitātes vai paternitātes atva
ļinājuma gadījumā ir uzskatāma par attaisnojamu, pamatojoties uz detalizētiem noteikumiem,
ko Prezidijs šajā nolūkā izstrādājis saskaņā ar minēto 8. pantu tā pašreizējā redakcijā.

Turpretī priekšlikums attiecībā uz Reglamenta 4. pantu nav tik pārliecinošs. Īsumā šis priek
šlikums paredz, ka uz maternitātes atvaļinājuma laiku deputāte zaudē savu deputāta mandātu 
un viņu aizstāj cits deputāts, kuru nozīmē dalībvalsts kompetentā iestāde, un ka šīs aizstāšanas 
termiņš beidzas līdz ar aizstātās deputātes atgriešanos darbā. Tieši šis mehānisms ir strīdīgs no 
vairākiem juridiskās kārtības aspektiem.

Pirmām kārtām, nemaz nerunājot par to, ka no terminoloģijas viedokļa pareizāk būtu runāt par 
deputāta pilnvaru laika „pārtraukšanu”, priekšlikuma teksts ir pakļauts zināma veida interpret
ācijas pretrunām, vienas un tās pašas situācijas aprakstīšanai vispirms izmantojot terminu 
„pagaidu aizstāšana”, pēc tam — „deputāta pilnvaru laika beigas” un visbeidzot — „deputāta 
pilnvaru laika atsākšanās”.

Otrkārt, aprakstītais mehānisms nav savienojams ar 13. pantu 1976. gada 20. septembra Aktā
par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās (turpmāk tekstā —
„1976. gada Akts”), kurš grozīts ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 23. septembra l
ēmumiem1.

Šī nesavienojamība izriet no tā, ka:

a) deputāta vieta atbrīvojas, t.i., sākas deputāta pilnvaru turētāja prombūtne, līdz ar viņa 
pilnvaru laika beigšanos, ko ir atbilstīgi konstatējis Eiropas Parlaments (1976. gada akta 
13. panta 1. punkts): tas nozīmē, ka vieta ir vai nu brīva, vai to aizņem attiecīgais pilnvaru 
turētājs (tertium non datur) un ka nekādas hibrīdsituācijas, piemēram, pilnvaru pārtrauk
šana, netiek pieļautas;

šis elementārais un absolūtais princips izriet no visām Eiropas Savienības valstīm kopīgām 
konstitucionālām normām un ir saistīts ar tādas demokrātiskās pārstāvības neaizskaramību, 
kura tautas ievēlētam pārstāvim jāīsteno bez ierobežojumiem un nosacījumiem;

b) tiesa, katra dalībvalsts var paredzēt pilnvaru pārtraukšanas gadījumus (13. panta 3. punkts) 
un atbilstīgās procedūras brīvo vietu aizpildīšanai (13. panta 2. punkts), tomēr tam jebkurā
gadījumā jānotiek, ievērojot 1976. gada Akta noteikumus, kuram ir prioritāte salīdzinājumā
ar dalībvalstu tiesību aktiem attiecīgajā jomā (13. panta 2. punkts);

c) tāda deputāta aizstāšana, kura pilnvaru laiks ir beidzies, nevar notikt uz dalībvalstu tiesību 
aktos brīvi noteiktu periodu, bet gan tikai uz Parlamenta pilnvaru laika atlikušo posmu 
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(13. panta 2. punkts): citiem vārdiem sakot, pagaidu aizstāšana vai aizstāšana uz noteiktu 
laiku, kurai jābeidzas līdz ar aizstātā deputāta pilnvaru laika atsākšanos, netiek pieļauta, jo 
jebkurš aizstāšanas termiņš parasti beidzas līdz ar Parlamenta pilnvaru laika beigšanos.

Treškārt, vajadzētu ņemt vērā dažas praktiskas dabas sekas: piemēram, maternitātes atvaļin
ājumā esoša deputāte sava pilnvaru pārtraukšanas gadījumā vairs nevarēs izmantot deputāta 
neaizskaramību; turklāt tiktu pieļauta neatbilstība Deputātu nolikumam, it īpaši saistībā ar 
vecuma un invaliditātes pensijas aprēķināšanu un pārejas pabalsta izmaksāšanu, jo šīs summas 
aprēķina „par katru pilnu deputāta pilnvaru īstenošanas gadu” (sk. Nolikuma 13. līdz 
15. pantu). Alternatīvs risinājums varētu būt Nolikuma finanšu normu piemērošana vienlaicīgi 
diviem deputātiem — risinājums, kas nav savienojams ar pašu Nolikumu. Tomēr tādējādi bērna
kopšanas atvaļinājumā (atbalstāms stāvoklis) esošs(-a) deputāts(-e) galu galā nonāktu atšķirīgā, 
nelabvēlīgākā, situācijā salīdzinājumā ar citiem deputātiem.

Ceturtkārt, nav saprotama atšķirīgā attieksme pret deputātiem atkarībā no viņu dzimuma, jo 
pagaidu aizstāšana ir paredzēta tikai deputātēm. Turklāt tekstā nav minēti adopcijas gadījumi.

*****

Noslēgumā Juridiskā komiteja prasa par jautājumu atbildīgajai Konstitucionālo jautājumu 
komitejai ņemt vērā turpmāk tekstā minētos apsvērumus.

Juridiskā komiteja pilnībā atbalsta priekšlikumu grozīt Eiropas Parlamenta Reglamenta 
8. pantu; tomēr tā apšauba Reglamenta 4. panta 4. punkta grozīšanas priekšlikuma juridisko 
atbilstību 1976. gada 20. septembra Aktam par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispār
ējās tiešās vēlēšanās, kura noteikumi neparedz hibrīdsituāciju, tādu kā deputāta pilnvaru 
pagaidu pārtraukšanu.

Turklāt jāatzīmē paradoksālas situācijas rašanās risks, kas izrietētu no priekšlikuma grozīt 
Reglamenta 4. panta 4. punktu, jo, paredzot deputāta pilnvaru pārtraukšanu, maternitātes atva
ļinājumā, tātad atbalstāmā stāvoklī, esoša deputāte no Deputātu nolikumā paredzēto 
ekonomisko un sociālo tiesību, kā arī no savu privilēģiju un neaizskaramības viedokļa nonāktu 
sliktākā situācijā salīdzinājumā ar citiem deputātiem.



AD\640889LV.doc 5/5 PE 378.874v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Noteikumi, ko deputātiem piemēro maternitātes vai paternitātes 
gadījumā

Procedūras Nr. 2006/2025(REG)
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu AFCO
Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
JURI
28.9.2006

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja 
plenārsēdē
Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums
Giuseppe Gargani
11.9.2006

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)
Izskatīšana komitejā 2.10.2006 20.11.2006
Pieņemšanas datums 20.11.2006
Galīgā balsojuma rezultāti + :

– :
0 :

15
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe 
Gargani, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille 
Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, 
Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā
balsojumā

Nicole Fontaine, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā
valodā)

...


