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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zapoznała się z inicjatywą komisji właściwej, 
która pragnie odpowiedzieć na potrzebę interwencji w przypadku nieobecności jej członków z 
powodu urlopu wychowawczego. 

Sprawozdawca wydający opinię zwraca się do komisji właściwej z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące zapytania wyrażone w tej opinii w celu wyjaśnienia ich ogólnego 
kontekstu , a w szczególności ich konsekwencji w praktyce.

Problematyka 

Propozycja komisji właściwej powstała w odpowiedzi na propozycję kolegi Richarda 
Corbetta, której konsekwencją byłoby anulowanie podstawowej zasady demokracji 
parlamentarnej, zgodnie z którą posłowie głosują indywidualnie i osobiście, szczególnie 
podczas głosowań na posiedzeniach plenarnych. Faktycznie sprawozdanie R. Corbetta ma na 
celu tymczasowe zastąpienie posła w trakcie wykonywania jego mandatu, w celu zapewnienia 
mu możliwości przebywania na urlopie wychowawczym.

W przypadku tymczasowego zastąpienia posła należy przede wszystkim ponownie rozważyć, 
czy powinno być ono stosowane wyłącznie w przypadku urlopu wychowawczego po 
urodzeniu się lub adopcji dziecka . Czy ten sposób myślenia nie mógłby znaleźć zastosowania 
w innych sytuacjach rodzinnych będących przyczyną tymczasowego zastąpienia posła, tak 
aby sprzyjało to pogodzeniu życia rodzinnego i zawodowego, na przykład w razie 
długotrwałego zwolnienia chorobowego lub długotrwałej opieki nad członkiem rodziny 
pozostającym zgodnie z prawem na utrzymaniu posła? Innymi słowy czy nie należałoby 
zastosować w tym celu art. 21 przepisów (koszty opieki medycznej) dotyczących zwrotu 
kosztów i diet posłów?

Jednak pierwsza podstawowa kwestia polega na rozróżnieniu pomiędzy mandatem 
politycznym oraz umową o pracę. Demokracja parlamentarna opiera się na dwóch 
elementach: ciągłość mandatu i niezależność posła. Poseł do Parlamentu Europejskiego 
swobodnie wypełnia swój ograniczony czasowo mandat wyborczy, w ramach którego składa 
indywidualną przysięgę i za który otrzymuje diety poselskie oraz świadczenia socjalne 
przewidziane przez Parlament. Zgodnie z zasadą ciągłości poseł nie może być pozbawiony 
swojego mandatu za wyjątkiem przypadku, w którym poważnie zaniedba swoje obowiązki. 
Tym samym wykonywanie mandatu jest nieporównywalne z pracą, za którą pobiera się 
wynagrodzenie. Z racji tych zasad w ustawodawstwie wspólnotowym nigdy nie przewidziano 
przyjęcia przepisów nadzwyczajnych upoważniających posła Parlamentu do tymczasowego 
przekazania swoich praw do głosowania innemu posłowi. W związku z powyższym 
sprawozdawca komisji opiniodawczej , do której skierowano tę sprawę zgadza się z 
projektem opinii Komisji Prawnej. Tym samym rozróżnienie to pokazuje, że mówienie o 
,,urlopie wychowawczym” dla posła jest nieuzasadnione.

W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie wreszcie przypomnieć, że 
liczne i szczodre świadczenia socjalne, z których korzystają obecnie posłowie Parlamentu 
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Europejskiego oraz ich rodziny, jak również zasady korzystania z diet poselskich (koszty 
transportu, koszty ogólne, dodatki na sekretariat) uwzględniają warunki związane z ciążą.  W 
porównaniu z sytuacją panującą w wielu państwach członkowskich świadczenia finansowe 
otrzymywane przez posłów PE i wynikające z praw socjalnych są wyższe od tych, jakie 
otrzymują posłowie w poszczególnych krajach członkowskich.

Podsumowanie:

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia wyraża zadowolenie z każdej inicjatywy mającej 
na celu poprawienie sytuacji posłów w przypadku ich nieobecności spowodowanej urlopem 
wychowawczym.

Niemniej jednak Komisja Praw Kobiet jest zdania, iż zawieszenie mandatu z powodu urlopu 
wychowawczego oraz tymczasowe zastąpienie danego posła naruszałoby podstawowe zasady 
prawa do mandatu. W rzeczywistości art.13. aktu z 1976 r. wyraźnie stanowi, że w 
przypadku, gdy jedno z miejsc w Parlamencie jest nieobsadzone podczas trwania kadencji, 
konieczne jest niezwłoczne obsadzenie tego miejsca. Zatem możliwość zastąpienia 
tymczasowego jest wykluczona.

Komisja Praw Kobiet jest zdania, że przysługujące posłance będącej w ciąży na mocy art. 28 
ust.3 przepisów dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów PE trzymiesięczne zwolnienie 
przed porodem oraz sześciomiesięczne zwolnienie po porodzie uwzględnia w wystarczający 
sposób sytuację posłów w przypadku narodzin dziecka.

Komisja Praw Kobiet ocenia, że każda reforma dotycząca urlopu wychowawczego powinna 
mieć miejsce na poziomie w/w przepisów (akt z 1976 r., statut posłów w Parlamencie 
Europejskim, regulamin wewnętrzny instytucji) biorąc pod uwagę specyfikę wynikającą z 
prawa mandatu. W tym kontekście należy również rozpatrzyć urlop wychowawczy dla ojców. 

Ogólnie rzecz biorąc należałoby rozważyć sytuację, w której poseł tytularny tymczasowo 
zawieszony w wykonywaniu swojego mandatu traci w okresie zawieszenia wszystkie prawa 
wynikające ze sprawowania mandatu jak również immunitet poselski oraz wszelkie prawa 
socjalne. 

Inne rozwiązanie polegałoby na zastosowaniu zasady subsydiarności i w konsekwencji na 
udzieleniu posłom zezwolenia na wykorzystanie tymczasowego zawieszenia mandatu w 
momencie gdy ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym poseł został wybrany, 
przewiduje jego zawieszenie.


