
(Ekstern oversættelse) 

DT\639229DA.doc PE 380.876v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

10.11.2006

ARBEJDSDOKUMENT
om regler for parlamentsmedlemmer i forbindelse med fødsel eller adoption

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Anna Záborská



(Ekstern oversættelse) 

PE 380.876v01-00 2/3 DT\639229DA.doc

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling noterer sig det korresponderende udvalgs 
initiativ med henblik på at gribe ind, hvis et parlamentsmedlem er fraværende i forbindelse 
med fødsel eller adoption. 

Den rådgivende ordfører opfordrer det korresponderende udvalg til at besvare nedenstående 
spørgsmål i denne udtalelse for at klargøre sammenhængen i almindelighed og de praktiske 
følger i særdeleshed.

Problemstillingen

Det korresponderende udvalgs forslag falder i tråd med Richard Corbetts, som ville indebære 
en tilsidesættelse af en grundlæggende regel i det parlamentariske demokrati, ifølge hvilken 
parlamentsmedlemmerne stemmer individuelt og personligt, bl.a. ved afstemninger på 
plenarmøder. I betænkning af Richard Corbett slås således til lyd for, at et parlamentsmedlem, 
der går på forældreorlov, midlertidigt afløses.

Hvad angår et midlertidigt mandatskifte, kan man navnlig rejse spørgsmålet, om et sådant skal 
begrænses udelukkende til forældreorlov i forbindelse med fødsel eller adoption. Spørgsmålet 
er, om dette ikke også burde gælde andre familiemæssige situationer, hvor en midlertidig 
afløsning af et parlamentsmedlem er påkrævet for at styrke sammenhængen mellem familieliv 
og arbejde, f.eks. i forbindelse med en længerevarende sygeorlov eller orlov med henblik på 
at yde længerevarende pleje til et familiemedlem, over for hvem der består forsørgerpligt? 
Hvis ikke, burde anvendelsen af artikel 21 (lægeudgifter) i regulativ om 
omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer vel 
tilpasses dette behov?

Men det vigtigste grundlæggende spørgsmål vedrører sondringen mellem et politisk mandat 
og en ansættelseskontrakt. Et parlamentarisk demokrati bygger på to principper, nemlig 
mandatets kontinuitet og den valgtes uafhængighed. Et medlem af Europa-Parlamentet udøver 
frit et tidsbegrænset valgmandat, i hvilken forbindelse medlemmet aflægger en individuel ed, 
og hvor det modtager godtgørelser og nyder sociale rettigheder i henhold til Parlamentets 
bestemmelser. Ifølge det kontinuitetsprincip, som gælder for mandatet, kan 
parlamentsmedlemmet ikke fratages dette, medmindre medlemmet groft har misligholdt sine 
forpligtelser. Udøvelsen af et mandat kan således ikke sammenlignes med lønnet 
beskæftigelse. Derfor har fællesskabslovgivningen aldrig indeholdt en særbestemmelse om, at 
et medlem af Europa-Parlamentet midlertidigt kan overdrage sin stemmeret til et andet 
medlem. I den forbindelse tilslutter den rådgivende ordfører sig det forslag, som Retsudvalget 
har stillet. Sondringen viser således, at kravet om "forældreorlov" for en valgt person ikke er 
begrundet.

I denne sammenhæng ønsker den rådgivende ordfører endelig at erindre om, at de talrige og 
rigelige sociale rettigheder, som medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres familie i 
øjeblikket nyder, og reglerne for anvendelsen af godtgørelser (rejseudgifter, indirekte udgifter 
og sekretariatsudgifter) tager højde for situationen omkring graviditet. Hvis man 
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sammenligner med situationen i en lang række medlemsstater, repræsenterer disse sociale 
rettigheder et langt højere beløb end de tilsvarende rettigheder på det nationale plan.

Konklusion

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ser med tilfredshed på ethvert initiativ til 
forbedring af parlamentsmedlemmernes situation i tilfælde, hvor disse er fraværende i 
forbindelse med fødsel eller adoption.

Udvalget finder dog, at en midlertidig ophævelse af mandatet i forbindelse med fødsel eller 
adoption og et midlertidigt mandatskifte strider mod mandatrettens grundlæggende 
principper. I artikel 13 i akten af 1976 fastslås det da også klart, at et mandat, der bliver ledigt 
i løbet af valgperioden, skal forblive besat i resten af perioden. Et midlertidigt mandatskifte er 
således udelukket.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling mener, at bestemmelsen i artikel 28, stk. 3, 
i regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets 
medlemmer, ifølge hvilken et gravidt parlamentsmedlem har ret til tjenestefritagelse i tre 
måneder inden fødselen og seks måneder efter fødselen, tager tilstrækkeligt hensyn til 
parlamentsmedlemmernes situation i forbindelse med fødsel.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling mener, at enhver reform af forældreorloven 
bør ske gennem en ændring af ovennævnte akt af 1976 (statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer, institutionens interne regulativ), under hensyntagen til de særlige forhold 
omkring mandatretten. I den forbindelse kunne man også tage stilling til en eventuel 
forældreorlov for fædre. 

Det bør generelt antages, at det parlamentsmedlem, hvis mandat midlertidigt ophæves, i 
ophævelsesperioden fortaber alle rettigheder, der er knyttet til udøvelsen af mandatet, 
herunder den parlamentariske immunitet og alle sociale rettigheder. 

En anden løsning kunne bestå i at lade nærhedsprincippet gælde og følgelig tillade et 
midlertidigt mandatskifte, såfremt et sådant er foreskrevet i lovgivningen i den medlemsstat, 
hvor det pågældende parlamentsmedlem er valgt.


