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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män noterar att det 
ansvariga utskottet har tagit ett initiativ för att vidta nödvändiga åtgärder när det gäller 
ledamöternas frånvaro vid föräldraledighet.

Föredraganden för yttrandet uppmanar härmed det ansvariga utskottet att svara på de frågor 
som ställs i detta yttrande för att klargöra det allmänna sammanhanget och särskilt de 
praktiska konsekvenserna.

Problemställningen

Det ansvariga utskottets förslag har utarbetats till följd av Richard Corbetts förslag som bland 
annat skulle leda till ett upphävande av den för demokratin grundläggande regeln om att 
ledamöterna skall avge sina röster individuellt och personligen, särskilt vid omröstning i 
kammaren. Corbetts förslag innebär att en ledamot kan ersättas tillfälligt i utövandet av sitt 
mandat så att ledamoten kan ta föräldraledigt.

Om en ledamot skall ersättas tillfälligt måste man först och främst fråga sig varför detta bara 
skall gälla vid föräldraledighet vid barnafödsel eller adoption. Detta resonemang skulle ju 
också kunna tillämpas vid andra familjesituationer där en tillfällig ersättare skulle kunna 
underlätta för ledamoten att förena familj och arbete, t.ex. vid långtidssjukskrivning eller när 
en familjemedlem som ledamoten enligt lag har ansvar för behöver långsiktig omvårdnad? 
Borde inte tillämpningen av artikel 21 (läkarkostnader) i bestämmelserna för 
kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter anpassas för 
detta behov?

Men den första viktiga frågan gäller skillnaden mellan ett politiskt uppdrag och ett 
anställningsavtal. Den parlamentariska demokratin har två grundstenar: mandatets kontinuitet 
och den folkvaldes oberoende. Som folkvald fullgör en ledamot av Europaparlamentet 
obundet ett tidsbegränsat uppdrag som han eller hon åtagit sig personligen och för vilket han 
eller hon får ersättning och sociala rättigheter i enlighet med parlamentets bestämmelser. På 
grund av kontinuitetsprincipen kan ledamoten endast avsättas om han eller hon allvarligt 
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter. Att vara folkvald kan alltså inte jämföras med en 
anställning förbunden med lön. Det är på grund av dessa principer som det i gemenskapsrätten 
inte finns några förutsättningar för att en ledamot av Europaparlamentet tillfälligt skall kunna 
överlåta sin rösträtt till en annan ledamot. I det avseendet är jag av samma åsikt som 
föredraganden för yttrandet från rättsutskottet. Följaktligen är kravet på ”föräldraledighet” för 
en folkvald inte berättigat.

I det här sammanhanget vill jag påminna om att ledamöterna av Europaparlamentet och deras 
familjer har många och generösa förmåner och att man vid fastställandet av dessa och i 
bestämmelserna om kostnadsersättningar (resekostnader, allmänna kostnader, ersättning för 
sekretariatsutgifter) har beaktat omständigheterna kring graviditet. Ledamöternas förmåner är 
mycket högre än de sociala förmåner som de folkvalda i de nationella parlamenten har rätt till 
i många medlemsstater.

Slutsats
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initiativ för att förbättra för ledamöterna om de måste vara frånvarande för att vara 
föräldralediga. 

Jämställdhetsutskottet anser dock att det skulle strida mot de grundläggande principerna för 
mandaträtten att upphäva mandatet på grund av föräldraledighet och att tillfälligt ersätta 
ledamoten i fråga. Enligt artikel 13 i akten om allmänna direkta val av företrädare i 
Europaparlamentet från 1976 skall en plats som blir vakant under mandatperioden besättas för
återstoden av denna period. Att tillfälligt ersätta ledamoten är alltså uteslutet.

Reglerna i artikel 28.3 i bestämmelserna om kostnadsersättningar och andra ersättningar till 
Europaparlamentets ledamöter ger ledamöterna rätt att vara frånvarande i tre månader före 
förlossningen och sex månader efter förlossningen vilket jämställdhetsutskottet anser vara 
tillräckligt. 

Jämställdhetsutskottet anser att eventuella reformer av föräldraledigheten bör göras genom 
ovan nämnda regler (1976 års akt, stadgan för Europaparlamentets ledamöter och 
parlamentets interna bestämmelser) med hänsyn till de speciella krav som följer av det 
politiska uppdraget. I det sammanhanget kan en föräldraledighet för män även diskuteras.

Allmänt sett måste man tänka sig att en ordinarie ledamot som tillfälligt befrias från utövandet
av sitt mandat förlorar alla rättigheter som följer av mandatets utövande, även den 
parlamentariska immuniteten och samtliga sociala rättigheter under hela den tidsperiod då 
ledamoten är befriad.

En annan lösning vore att hävda subsidiaritetsprincipen och följaktligen låta ledamöterna 
befrias tillfälligt från sitt mandat om denna möjlighet finns enligt lagstiftningen i den 
medlemsstat där ledamoten valdes.
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