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MNENJE

Predlog spremembe člena 4 in člena 8 poslovnika Evropskega parlamenta je v skladu s potrebo 
po ukrepanju v primeru odsotnosti poslancev zaradi porodniškega ali očetovskega dopusta.

Poročevalec podpira spremembo člena 8, saj je popolnoma logično, da se natančno določi, da 
je v primeru porodniškega ali očetovskega dopusta neudeležba na zasedanjih in/ali sejah 
Parlamenta utemeljena, ob upoštevanju podrobnih pravil, ki jih je določilo predsedstvo v 
skladu s samim členom 8 trenutnega besedila.

Nasprotno je manj prepričljiv predlog v zvezi s členom 4 poslovnika. Povzeto, ta predlog 
predvideva možnost da, v času, ki sovpada s porodniškim dopustom, poslanki preneha mandat 
in jo nadomesti drug poslanec - ki ga imenujejo pristojni nacionalni organi - in da se to nadome
ščanje prekine v trenutku, ko se nadomeščena poslanka ponovno vrne. Prav takšen mehanizem 
pa je v nasprotju z nekaterimi pomembnimi zadevami pravnega značaja.

Poleg dejstva, da bi bilo terminološko gledano pravilneje uporabiti izraz "prenehanje" mandata, 
je treba najprej opozoriti, da besedilo lahko privede do nasprotujočih si razlag, saj se za opis 
istega pojava najprej uporabi začasno nadomeščanje, kasneje prenehanje mandata ter na koncu 
ponovno zapolnitev sedeža.

Poleg tega opisani mehanizem ni skladen s členom 13 Akta o volitvah predstavnikov 
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 (v 
nadaljevanju "Akt iz leta 1976"), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta z dne 25. junija in 23. 
septembra 20021.

Neskladnost izhaja iz dejstva, da:

a) se sprostitev sedeža - torej odsotnost uporabnika - prične, ko se preneha mandat in le-to 
ugotovi Evropski parlament (člen 13(1) Akta iz leta 1976): torej iz tega sledi, da je sedež
lahko prost ali zaseden (tertium non datur) in zato niso sprejemljive druge vmesne oblike 
kot je prekinitev mandata.

To osnovno in absolutno načelo izhaja iz ustavnih predpisov, ki so skupni vsem državam 
članicam Evropske unije in zadeva nedotakljivost demokratičnega zastopanja, ki ga mora 
nekdo, ki ga izvoli ljudstvo, izvajati brez omejitev in brez pogojev.

b) vsaka izmed držav članic lahko predvidi primere za prenehanje mandata (člen 13(3)) in 
primerne postopke za zapolnitev praznih mest (člen 13(2)), vendar mora vse to potekati ob 
upoštevanju določb Akta iz leta 1976, ki prevlada nad nacionalno zakonodajo s tega podro
čja (člen 13(2)).

c) nadomestitev poslanca, katerega mandat se je iztekel, ne more potekati v obdobjih, ki so 
poljubno določeni z nacionalno zakonodajo, ampak samo v preostanku trajanja 
zakonodajnega obdobja (člen 13(2)): z drugimi besedami, začasna nadomeščanja ali nadome
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ščanja z določenim rokom, torej nadomeščanja, ki se prenehajo, ko nadomeščeni poslanec 
ponovno zasede sedež, niso sprejemljiva, saj vsako nadomeščanje samodejno preneha ob 
koncu zakonodajnega obdobja.

Tretjič, ne smemo zanemariti nekaterih praktičnih posledic: na primer, poslanka na porodni
škem dopustu ne more uživati poslanske imunitete, ker ji je zapadel mandat; poleg tega bi 
obstajala tudi neskladja s statutom poslancev, zlasti na področju izračunavanja starostnih ali 
invalidskih pokojnin in pri izplačevanju začasnih nadomestilih, saj se ti zneski izračunavajo "za 
vsako polno leto izvajanja mandata" (členi od 13 do 15 statuta).

Dejansko bi druga možnost lahko bila ta, da se finančna pravila iz statuta uporabijo za oba 
poslanca istočasno; to pa je rešitev, ki ni skladna s samim statutom. Tako bi poslanec na star
ševskem dopustu (položaj, ki ga je treba zaščititi) bil v drugačnem in slabšem položaju kot 
drugi poslanci.

Četrtič, neenakost obravnavanja poslank in poslancev je nerazumljiva, saj so olajšave, ki 
izhajajo iz začasnega nadomeščanja, predvidene samo za poslanke. Poleg tega pa v besedilu 
posvojitev sploh ni omenjena.

*****

Za zaključek Odbor za pravne zadeve naproša Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, 
da upošteva sledeče opazke.

Odbor za pravne zadeve popolnoma podpira predlog za spremembo člena 8 poslovnika 
Evropskega parlamenta; vendar se sprašuje, če je predlog spremembe člena 4(4) poslovnika 
pravno skladen z Aktom o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, določbe katerega ne predvidevajo vmesnih 
oblik, kot je začasna prekinitev poslanskega mandata.

Poleg tega obstaja možnost nastanka protislovne situacije, ki bi izhajala iz predloga spremembe 
člena 4(4) poslovnika, saj bi se ob predvidevanju prenehanja mandata poslanko, ki je na 
porodniškem dopustu (položaj, ki ga je treba zaščititi), postavilo v slabši položaj kot druge 
poslance, predvsem s stališča njenih ekonomskih in socialnih pravic, ki jih predvideva statut 
poslancev, ter tudi glede njenih privilegijev in imunitete.
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