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SUGESTÕES

A proposta de modificação dos artigos 4.º e 8.º do Regimento do Parlamento Europeu 
responde à necessidade de intervir relativamente às ausências dos deputados em caso de 
maternidade ou paternidade.

O relator de parecer é favorável à modificação do artigo 8.º, dado que é perfeitamente lógico 
precisar que, em caso de licença de maternidade ou paternidade, a não participação nas sessões 
e/ou reuniões do Parlamento deve ser considerada justificada em conformidade com as regras 
pormenorizadas definidas sobre esta matéria pela Mesa, nos termos do mesmo artigo 8.º, com 
a sua actual redacção.

Em contrapartida, a proposta relativa ao artigo 4.º do Regimento é menos convincente. Em 
síntese, a proposta prevê a possibilidade de que, para o período de tempo que corresponde à
licença de maternidade, uma deputada perca o seu mandato e seja substituída por outro 
deputado – designado pelas autoridades nacionais competentes – e que essa substituição 
cesse no momento do regresso da deputada substituída. É precisamente esse mecanismo que é
contestável por alguns motivos de ordem jurídica.

Em primeiro lugar, para além do facto de que teria sido mais correcto, do ponto de vista 
terminológico, falar de "suspensão" do mandato, o texto da proposta expõe-se como que a um 
curto-circuito interpretativo, referindo-se, para descrever o mesmo caso, num primeiro 
momento, a "substituição temporária", em seguida a "termo do mandato" e, por último, a 
"ocupar as suas funções".

Em segundo lugar, o mecanismo descrito é incompatível com o artigo 13.º do Acto relativo à
eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo de 20 de 
Setembro de 1976 (a seguir: "Acto de 1976"), modificado pelas decisões do Conselho de 
25 de Junho e de 23 de Setembro de 20021.

A incompatibilidade reside no seguinte:

a) A vaga – isto é, a ausência de um titular – ocorre com o termo do mandato, devidamente 
constatado pelo Parlamento Europeu (n.º 1 do artigo 13.º do Acto de 1976): isto significa 
que um lugar ou está vago ou é ocupado pelo titular (tertium non datur) e que, 
consequentemente, não são admitidas quaisquer figuras híbridas como a suspensão do 
mandato.

Este princípio elementar e absoluto procede de normas constitucionais comuns a todos os 
países da União Europeia e atém-se à intangibilidade da representação democrática que um 
deputado, eleito pelo povo, deve exercer sem limitações e sem condições.

b) É verdade que cada Estado-Membro pode prever casos de expiração do mandato (n.º 3 do 
artigo 13.º) e os procedimentos adequados de preenchimento das vagas (n.º 2 do artigo 
13.º) mas, de qualquer modo, terá de respeitar as disposições do Acto de l976 que tem 
precedência sobre as legislações nacionais na matéria (n.º 2 do artigo 13.º).
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c) A substituição de um deputado cujo mandato tenha expirado não pode ser determinada 
para períodos livremente estabelecidos pela legislação nacional, mas unicamente para a 
restante duração da legislatura (n.º 2 do artigo 13.º). Por outras palavras, as substituições 
temporárias ou a termo, ou seja, destinadas a terminar com o regresso do deputado 
substituído à ocupação de funções, não parecem admissíveis, posto que toda a substituição 
tem por termo natural o fim da legislatura.

Em terceiro lugar, importa não descurar certas consequências práticas. Por exemplo, pelo 
facto de não cumprir o seu mandato, a deputada em licença de maternidade deixará de 
beneficiar da imunidade parlamentar. Acresce que existiriam incoerências relativamente ao 
Estatuto dos Deputados, nomeadamente em matéria de cálculo das pensões de aposentação ou 
invalidez e de pagamento do subsídio transitório, uma vez que essas somas são calculadas por 
"cada ano completo de exercício do mandato" (artigos 13.º a 15.º do Estatuto).

Com efeito, a alternativa poderia consistir em aplicar as normas financeiras do Estatuto 
simultaneamente aos dois deputados, solução que não parece compatível com o mesmo 
Estatuto. Assim sendo, acabar-se-ia por considerar o deputado em licença parental (situação a 
proteger) numa condição diferente e pior do que a dos outros deputados.

Em quarto lugar, a disparidade de tratamento entre deputadas e deputados parece 
incompreensível, estando apenas previstas para as deputadas as facilidades decorrentes da 
substituição temporária. Além disso, o texto não se refere aos casos de adopção.

*****

Para concluir, a Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A Comissão dos Assuntos Jurídicos dá o seu pleno aval à proposta de modificação do artigo 
8.º do Regimento do Parlamento Europeu. Todavia, interroga-se sobre a compatibilidade 
jurídica da proposta de modificação do n.º 4 do artigo 4.º do Regimento com o Acto relativo à
eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo de 20 de 
Setembro de 1976, cujas disposições não prevêem figuras híbridas como a interrupção 
temporária do mandato parlamentar.

Acresce que se verifica o risco de uma situação paradoxal decorrente da proposta de 
modificação do n.º 4 do artigo 4.º do Regimento, posto que, ao prever a expiração do 
mandato, acabar-se-ia por considerar a deputada em licença de maternidade, que é
precisamente a situação a proteger, numa situação pior do que a dos outros deputados do 
ponto de vista dos seus direitos económicos e sociais, como previstos no Estatuto dos 
Deputados, bem como dos seus privilégios e imunidades.
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