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PREDLOGI

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je seznanjen s pobudo pristojnega odbora, ki želi 
najti potrebno rešitev za odsotnost poslancev zaradi starševskega dopusta. 

Pripravljavka mnenja poziva pristojni odbor, naj odgovori na vprašanja, postavljena v tem 
mnenju, ter tako pojasni predvsem splošni okvir in praktične posledice v zvezi s tem.

Vprašanja

Predlog pristojnega odbora je enak predlogu poslanca Richarda Corbetta, ki bi imel med 
drugim za posledico razveljavitev temeljnega pravila parlamentarne demokracije, v skladu s 
katerim poslanci glasove oddajajo posamezno in osebno, zlasti med glasovanjem na plenarnih 
zasedanjih. V svojem poročilu Corbett namreč predlaga začasno nadomeščanje poslanca pri 
opravljanju njegovega mandata, da se mu omogoči starševski dopust.

Ob predpostavki začasnega nadomeščanja poslancev se je treba najprej vprašati, zakaj naj bi 
bilo takšno nadomeščanje omejeno samo na starševski dopust po rojstvu ali posvojitvi otroka. 
Zakaj ne bi to veljalo tudi za druge družinske razmere, kjer bi z začasnim nadomeščanjem 
poslancu omogočili, da uskladi družinsko in poklicno življenje, kot na primer v primeru 
dolgotrajnega bolniškega dopusta ali dolgotrajne nege vzdrževanega družinskega člana? Ali 
ne bi bilo treba temu prilagoditi tudi uporabo člena 21 (stroški zdravstvene oskrbe) pravilnika 
o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem?

Prvo temeljno vprašanje se nanaša na razlikovanje med političnim mandatom in pogodbo o 
zaposlitvi. Parlamentarna demokracija temelji na dveh postavkah: neprekinjeno trajanje 
mandata in neodvisnost izvoljenega poslanca. Poslanec Evropskega parlamenta svobodno 
opravlja časovno omejen volilni mandat, za katerega je osebno zaprisegel in v katerem 
prejema nadomestila, ki pripadajo poslancem, ter ima zagotovljene socialne pravice v skladu 
z določbami Parlamenta. Ob upoštevanju neprekinjenega trajanja mandata poslancu ni 
mogoče odvzeti mandata, razen v primeru hujših kršitev obveznosti. Poslanski mandat torej ni 
primerljiv s plačanim delovnim mestom. Zaradi teh načel zakonodaja Skupnosti ni nikoli 
omogočala sprejetja posebne določbe, na podlagi katere bi poslanec lahko začasno prenesel 
svoje pravice glasovanja na drugega poslanca. V zvezi s tem pripravljavka mnenja sprejema 
osnutek mnenja Odbora za pravne zadeve. Zaradi takšnega razlikovanja med političnim 
mandatom in plačanim delom je torej jasno, da starševski dopust za poslance ni utemeljen.

Pripravljavka mnenja želi nenazadnje tudi opozoriti, da številne in ugodne socialne pravice, 
do katerih so upravičeni poslanci Evropskega parlamenta in njihove družine, ter določb o 
nadomestilih poslancem (prevozni stroški, splošni stroški, dodatki za pisarniško pomoč) 
upoštevajo stanje nosečnosti. Te pravice so v primerjavi z razmerami v številnih državah 
članicah veliko večje kot socialne pravice nacionalnih poslancev.

Zaključek

Odbor za pravice žensk in enakost spolov pozdravlja vsakršno pobudo za izboljšanje položaja 
poslancev v primeru njihove odsotnosti zaradi porodniškega ali očetovskega dopusta.

Kljub temu meni, da bi bila začasna prekinitev mandata zaradi porodniškega ali očetovskega 
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dopusta in začasno nadomeščanje poslanca v nasprotju z osnovnimi načeli mandatne pravice. 
Člen 13 akta iz leta 1976 jasno določa, da mora biti sedež, ki se sprosti v zakonodajnem 
obdobju, zapolnjen za preostanek tega obdobja. Začasno nadomeščanje je torej izključeno.

Odbor za pravice žensk meni, da člen 28(3) pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov 
poslancem, v skladu s katerim je poslanka, ki pričakuje otroka, opravičena opravljanja 
mandata tri mesece pred porodom in šest mesecev po njem, zadosti upošteva položaj 
poslancev v primeru porodniškega dopusta.

Poleg tega meni, da je treba kakršno koli preoblikovanje starševskega dopusta poiskati v 
okviru omenjenega pravilnika (akt iz leta 1976, statut poslancev Evropskega parlamenta, 
poslovnik Evropskega parlamenta) in pri tem upoštevati posebnosti, ki izhajajo iz mandatne 
pravice. V tem okviru bi lahko preučili tudi očetovski dopust. 

Na splošno bi bilo treba predvideti, da poslanec, ki se mu začasno prekine opravljanje 
mandata, v tem času izgubi vse pravice, ki so povezane z opravljanjem poslanskega mandata, 
vključno s poslansko imuniteto in z vsemi socialnimi pravicami. 

Druga rešitev bi bila uveljavljanje načela subsidiarnosti, po katerem bi poslanci lahko 
izkoristili začasno prekinitev mandata, če takšno prekinitev omogoča zakonodaja države 
članice, v kateri so bili izvoljeni.
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