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FORSLAG

Forslaget om ændring af artikel 4 og 8 i Europa-Parlamentets forretningsorden imødekommer 
behovet for at få fastlagt regler vedrørende medlemmernes fravær i forbindelse med 
moderskab eller faderskab. 

Ordføreren støtter ændringen af artikel 8, da det forekommer fuldstændig logisk at præcisere, 
at et medlems manglende deltagelse i Parlamentets mødeperioder og/eller møder skal 
betragtes som begrundet fravær i tilfælde af barselsorlov, forudsat at de detaljerede 
bestemmelser, som Præsidiet fastsætter, jvf. artikel 8 i den nuværende forretningsorden, 
overholdes.

Den foreslåede ændring af forretningsordenens artikel 4 er derimod mindre overbevisende. 
Den indebærer, at et medlem kan fortabe sit mandat i en periode, hvor den pågældende har 
barselsorlov, og erstattes af et andet medlem, der udpeges af de kompetente nationale 
myndigheder, og at denne erstatning ophører, når det medlem, der er blevet erstattet, vender 
tilbage.  Denne mekanisme strider imidlertid mod nogle betragtninger af juridisk karakter. 

Ud over at det ville være mere korrekt at tale om "ophævelse" af mandatet, gør teksten sig 
skyld i en art fortolkningsmæssig kortslutning, da den til beskrivelse af samme situation først 
taler om "midlertidig erstatning", dernæst om "afslutning af mandatet" og endelig om 
"genindsættelse".

For det andet forekommer den beskrevne mekanisme at være uforenelig med artikel 13 i akten 
om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet af 20. september 1976 
som ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni og 23. september 20021

.  

Uforeneligheden består i følgende: 

a)  Et ledigt mandat - dvs. et ordinært medlems fravær - udløses ved et mandatbortfald, der er 
behørigt konstateret af Europa-Parlamentet (artikel 13, stk. 1, i akten fra 1976): Dette 
betyder, at enten er mandatet ledigt, eller også er det besat af det ordinære medlem (tertium 
non datur), og at der dermed ikke kan tillades hybridformer som f.eks. en ophævelse af 
mandatet.

Dette grundlæggende og ufravigelige princip følger af de forfatningsmæssige principper, 
der er fælles for alle EU's lande, og har betydning for den uantastelighed, der knytter sig til 
den demokratiske og repræsentative funktion, som en folkevalgt skal kunne varetage uden 
begrænsninger og forbehold. 

b)  Det er rigtigt, at hver enkelt medlemsstat kan fastsætte, hvornår et mandat fortabes (artikel 
13, stk. 3), og at den kan fastsætte de nærmere procedurer med henblik på at besætte ledige 
mandater (artikel 13, stk. 2), men det skal under alle omstændigheder ske under 
overholdelse af bestemmelserne i akten fra 1976, som således har forrang frem for de 
nationale lovgivninger om emnet (artikel 13, stk. 2).

  
1 EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1.
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c)  Når et medlem, hvis mandat er udløbet, erstattes, kan dette ikke ske for et hvilket som helst 
tidsrum, der måtte være fastsat i den nationale lovgivning, men kun for resten af 
valgperioden (artikel 13, stk. 2): Der kan med andre ord formentlig ikke tillades 
midlertidige eller tidsbegrænsede erstatninger, der afsluttes ved, at det erstattede medlem 
genindsættes, eftersom enhver erstatning naturligt udløber ved valgperiodens afslutning.. 

For det tredje må man ikke overse følgende praktiske konsekvenser: Et medlem på 
barselsorlov vil for eksempel ikke kunne nyde godt af parlamentarisk immunitet, da 
vedkommendes mandat jo er bortfaldet. Der er desuden visse inkongruenser i forhold til 
medlemsstatutten, især med hensyn til beregning af alders- eller invalidepension og med 
hensyn til udbetaling af overgangsgodtgørelsen, eftersom disse beløb beregnes for "hvert år, 
den pågældende har udøvet sit mandat" (artikel 13-15).

Et alternativ kunne bestå i at anvende de økonomiske bestemmelser i statutten for begge 
medlemmer samtidigt, men denne løsning synes ikke at være i overensstemmelse med 
statutten. På denne måde bliver resultatet imidlertid, at medlemmer på barselsorlov (en 
omstændighed, der ønskes støttet) vil blive behandlet anderledes og ringere end andre 
medlemmer.  

For det fjerde forekommer den forskelsbehandling mellem kvindelige og mandlige 
medlemmer, der følger af, at det kun er kvindelige medlemmer, der er omfattet af muligheden 
for midlertidig erstatning, uforståelig. Teksten siger i øvrigt ikke noget om adoption.  

*****

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Retsudvalget støtter fuldt ud den foreslåede ændring af artikel 8 i Europa-Parlamentets 
forretningsorden. Til gengæld sætter udvalget spørgsmålstegn ved den juridiske forenelighed 
mellem den foreslåede ændring af forretningsordenens artikel 4, stk. 4, og akten om 
almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet af 20. september 1976, hvis 
bestemmelser ikke tager højde for hybridformer som f.eks. en midlertidig afbrydelse af 
mandatet.

Det konstateres endvidere, at den foreslåede ændring af forretningsordenens artikel 4, stk. 4, 
vil kunne få den paradoksale konsekvens, at medlemmer på barselslov - netop de, der ønskes 
støttet - i og med at de fortaber deres mandat, stilles ringere end andre medlemmer i 
henseende til de økonomiske og sociale rettigheder, der er fastsat i medlemsstatutten, samt 
hvad angår privilegier og immunitet.
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