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1 PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1.

SUGGESTIES

Het voorstel voor wijziging van de artikelen 4 en 8 van het Reglement van het Europees 
Parlement is ingegeven door de noodzaak om iets te doen aan de afwezigheid van afgevaardigden 
als gevolg van moederschap dan wel vaderschap.

De rapporteur is voor de wijziging van artikel 8 omdat het volstrekt logisch is nauwkeurig vast te 
stellen dat bij moederschap dan wel vaderschap het niet deelnemen aan vergaderingen van het 
Parlement als terecht moet worden aangemerkt, op grond van de nauwkeurige voorschriften die 
hierover zijn vastgesteld door het Bureau overeenkomstig ditzelfde artikel 8 in zijn huidige vorm.

Het voorstel betreffende artikel 4 van het Reglement is daarentegen minder steekhoudend. In het 
kort beoogt dit voorstel het mogelijk te maken om, gedurende de periode van het 
moederschapsverlof, een afgevaardigde te ontheffen van haar mandaat en te vervangen door een 
ander lid - aan te wijzen door de bevoegde nationale autoriteiten; deze vervanging eindigt op het 
moment dat de vervangen afgevaardigde terugkeert. Het is nu juist dit mechanisme dat op 
bezwaren van juridische aard stuit.

Allereerst: het zou terminologisch gezien juister zijn om te spreken van "schorsing" van het 
mandaat, maar de tekst van het voorstel omzeilt deze kwestie door nu eens te spreken van 
"tijdelijke vervanging" dan weer van "onderbreking van het mandaat" en dan weer van "het weer 
innemen van de zetel".

Ten tweede: het beschreven mechanisme lijkt onverenigbaar met artikel 13 van de Akte 
betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door algemene rechtstreekse 
verkiezingen van 20 september 1976 (hierna te noemen "de Akte van 1976"), zoals gewijzigd 
door de besluiten van de Raad van 25 juni en 23 september 20021.

Deze onverenigbaarheid berust op het feit dat:

a) het vacant zijn van de zetel, d.w.z. de afwezigheid van de houder, botst met beëindiging van 
het mandaat, zoals geconstateerd door het Europees Parlement (art. 13, lid 1 van de Akte van 
1976): dit betekent dat een zetel of vacant is of bezet door de houder (tertium non datur) en 
dat er dus geen bastaardfiguren mogelijk zijn zoals schorsing van het mandaat.

Dit fundamentele principe is absoluut en afgeleid van de grondwettelijke regels die alle landen 
van de Europese Unie gemeen hebben. Het raakt aan de integriteit van de democratische 
vertegenwoordiging die een door het volk gekozene onbeperkt en onvoorwaardelijk moet 
uitoefenen.

b) het is waar dat elke lidstaat regels kan treffen voor gevallen waarin het mandaat komt te 
vervallen (art. 13, lid 3) en de procedures om vacante zetels op te vullen (art. 13, lid 2), maar 
dit moet wel gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de Akte van 1976 die dus prevaleert 
boven de nationale wetgevingen terzake (art. 13, lid 2).

c) vervanging van een afgevaardigde wiens mandaat afgelopen is, kan niet plaatsvinden in door de 
nationale wetgeving vrij vastgestelde periodes, maar slechts voor de resterende duur van de 
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wetgevingsperiode (art. 13, lid 2). Anders gezegd: tijdelijke of definitieve vervangingen lijken 
niet toegestaan, d.w.z. bestemd om beëindigd te worden wanneer de vervangen afgevaardigde 
zijn of haar zetel weer inneemt, omdat elke vervanging haar natuurlijke beëindiging vindt aan 
het einde van de wetgevingsperiode.

Ten derde: enkele praktische gevolgen mogen niet over het hoofd worden gezien: bijvoorbeeld, 
de afgevaardigde die met moederschapsverlof is, en daarmee ontheven uit haar mandaat, geniet 
geen parlementaire onschendbaarheid; verder zal er sprake zijn van incongruentie ten opzichte van 
het Statuut van de afgevaardigden, vooral bij de berekening van het ouderdoms- of het 
invaliditeitspensioen en de overbruggende schadeloosstelling aangezien deze bedragen worden 
berekend "voor elk volledig jaar waarin het mandaat wordt uitgeoefend" (art. 13-15 van het 
Statuut).

Het alternatief zou kunnen zijn de financiële regels van het Statuut tijdelijk toe te passen op de 
twee afgevaardigden; deze oplossing lijkt evenwel niet compatibel met het Statuut. Daarmee zou 
de afgevaardigde met ouderschapsverlof (een situatie die bescherming verdient) in een situatie 
verkeren die anders en slechter is dan die van de overige leden.

Ten vierde: het valt niet te begrijpen waarom er verschil in behandeling wordt gemaakt tussen 
vrouwelijke en mannelijke afgevaardigden, omdat slechts voor vrouwelijke afgevaardigden de 
faciliteiten zijn gepland die samenhangen met tijdelijke vervanging. Bovendien heeft de tekst het 
niet over adoptiegevallen.

*****

Concluderend: de Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken rekening te houden met de volgende overwegingen.

De Commissie juridische zaken steunt volledig het voorstel tot wijziging van artikel 8 van het 
Reglement van het Europees Parlement; zij vraagt zich af of het voorstel tot wijziging van 
artikel 4, lid 4 van het Reglement wel juridisch verenigbaar is met de Akte voor de verkiezing van 
de leden van het Europees Parlement door algemene rechtstreekse verkiezingen van 20 september 
1976, waarvan de bepalingen geen bastaardfiguren toelaten zoals tijdelijke onderbreking van het 
parlementair mandaat.

Bovendien wordt geconstateerd dat het risico bestaat van een paradoxale situatie als gevolg van 
het voorstel tot wijziging van artikel 4, lid 4 van het Reglement wanneer, met het oog op het 
aflopen van het mandaat, de afgevaardigde met moederschapsverlof (een situatie die nu juist 
beschermd moet worden) er uiteindelijk slechter aan toe zou zijn dan de overige leden gelet op 
haar economische en maatschappelijke rechten zoals vastgesteld in het Statuut van de 
afgevaardigden alsook hun privileges en immuniteiten.
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