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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η πρόταση τροποποίησης των άρθρων 4 και 8 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανταποκρίνεται στην ανάγκη παρέμβασης σχετικά με τις απουσίες των 
βουλευτών για λόγους μητρότητας ή πατρότητας.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την τροποποίηση του άρθρου 8, δεδομένου ότι είναι απολύτως 
λογικό να διευκρινιστεί ότι, σε περίπτωση άδειας λόγω μητρότητας ή πατρότητας, η μη 
συμμετοχή στις συνόδους και/ή τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει να θεωρείται 
δικαιολογημένη, σύμφωνα με τις λεπτομερείς σχετικές διατάξεις που καθορίζονται από το 
Προεδρείο δυνάμει του ίδιου άρθρου 8 στη σημερινή του διατύπωση.

Αντίθετα, είναι λιγότερο πειστική η πρόταση σχετικά με το άρθρο 4 του Κανονισμού. Η 
πρόταση αυτή συνοπτικά προβλέπει τη δυνατότητα, για το χρόνο που αντιστοιχεί στην άδεια 
μητρότητας, έκπτωσης μιας βουλευτού από την εντολή της, αντικατάστασής της από άλλο 
βουλευτή - ο οποίος ορίζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές - και παύσης της 
αντικατάστασης τη στιγμή επανόδου της βουλευτού που είχε αντικατασταθεί. Όμως, ακριβώς 
ο μηχανισμός αυτός επιβάλλει ορισμένες παρατηρήσεις νομικού χαρακτήρα.

Πρώτον, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν ορθότερο από άποψη ορολογίας να γίνεται λόγος 
για «αναστολή» της εντολής, το κείμενο της πρότασης εκτίθεται σε ένα είδος ερμηνευτικού 
βραχυκυκλώματος ακριβώς στο σημείο όπου, προκειμένου να περιγράψει τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, κάνει λόγο κατ’ αρχάς για «προσωρινή αντικατάσταση», εν συνεχεία για «λήξη 
της θητείας» και τέλος «για ανάκτηση της έδρας».

Δεύτερον, ο περιγραφόμενος μηχανισμός φαίνεται ασυμβίβαστος με το άρθρο 13 της Πράξης 
περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (στο εξής «Πράξη του 1976»), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 
20021.

Το ασυμβίβαστο προκύπτει από το γεγονός ότι:

α) μία βουλευτική έδρα χηρεύει - δηλαδή υπάρχει απουσία κατόχου - με τη λήξη της 
εντολής, η οποία διαπιστώνεται δεόντως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 13, 
παράγραφος  1, της Πράξης του 1976): αυτό σημαίνει ότι μία έδρα ή χηρεύει ή κατέχεται 
από το δικαιούχο της (tertium non datur) και κατά συνέπειαν υβριδικές λύσεις όπως η 
αναστολή της εντολής δεν επιτρέπονται.
Η βασική και απόλυτη αυτή αρχή απορρέει από συνταγματικές διατάξεις κοινές σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με το απαραβίαστο της δημοκρατικής 
αντιπροσώπευσης, την οποία ένα πρόσωπο αιρετό από το λαό πρέπει να ασκεί χωρίς όρια 
και όρους.

β) είναι γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει τις περιπτώσεις έκπτωσης από 
την εντολή (άρθρο 13, παράγραφος 3) και τις κατάλληλες διαδικασίες πλήρωσης των 
χηρευουσών εδρών (άρθρο 13, παράγραφος 2), αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
τηρούνται οι διατάξεις της Πράξης του 1976, που υπερισχύει επομένως των σχετικών 
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εθνικών νομοθεσιών (άρθρο 13, παράγραφος 2).
γ) η αντικατάσταση βουλευτή η θητεία του οποίου έχει λήξει δεν μπορεί να γίνεται για 

διαστήματα που καθορίζονται ελεύθερα από την εθνική νομοθεσία, αλλά μόνο για το 
υπολειπόμενο διάστημα της κοινοβουλευτικής περιόδου (άρθρο 13, παράγραφος 2):  με 
άλλα λόγια, δεν φαίνεται να επιτρέπονται αντικαταστάσεις προσωρινές ή για ορισμένο 
χρόνο, δηλαδή αντικαταστάσεις που θα λήγουν με την ανάκτηση της έδρας από το 
βουλευτή που είχε αντικατασταθεί, διότι κάθε αντικατάσταση λήγει κανονικά με το τέλος 
της βουλευτικής περιόδου.

Τρίτον, δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν ορισμένες πρακτικές συνέπειες:  για παράδειγμα, η 
βουλευτής που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας, αφού θα έχει εκπέσει της εντολής, δεν θα 
απολαύει βουλευτικής ασυλίας· επίσης θα υπάρχουν ορισμένες ανακολουθίες όσον αφορά το 
Καθεστώς των βουλευτών, ειδικότερα όσον αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης 
αρχαιότητας ή αναπηρίας και την καταβολή της μεταβατικής αποζημίωσης, δεδομένου ότι τα 
ποσά αυτά υπολογίζονται για «κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής» (άρθρα 13-15 του 
Καθεστώτος). 

Στην πραγματικότητα, εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή των 
χρηματοοικονομικών διατάξεων του Καθεστώτος και για τους δύο βουλευτές συγχρόνως, 
αλλά η λύση αυτή δεν φαίνεται να συμβιβάζεται με το ίδιο το Καθεστώς. Όμως, με τον τρόπο 
αυτό ο βουλευτής σε γονική άδεια (προστατευόμενη κατάσταση) θα κατέληγε να βρίσκεται 
σε διαφορετική και χειρότερη θέση από αυτή των άλλων βουλευτών.

Τέταρτον, φαίνεται ακατανόητη η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ βουλευτών του
γυναικείου και του ανδρικού φύλου, δεδομένου ότι προβλέπονται μόνο για τις γυναίκες 
βουλευτές οι διευκολύνσεις που απορρέουν από την προσωρινή αντικατάσταση. Επίσης, το 
κείμενο δεν κάνει λόγο για τις περιπτώσεις υιοθεσίας.

*****

Συμπερασματικά, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις:

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστηρίζει πλήρως την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 
8 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· διερωτάται, όμως, κατά πόσον 
συμβιβάζεται νομικώς η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 4, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού, με την Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, οι διατάξεις της οποίας δεν 
προβλέπουν υβριδικές καταστάσεις όπως η προσωρινή διακοπή της βουλευτικής εντολής.

Διαπιστώνεται, εξάλλου, ο κίνδυνος μιας παράδοξης κατάστασης που θα απέρρεε από την 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 4, παράγραφος 4, του Κανονισμού, διότι, με την 
πρόβλεψη έκπτωσης από την εντολή, θα καταλήγαμε να τοποθετούμε τη βουλευτή σε άδεια 
μητρότητας, που είναι ακριβώς η κατάσταση η οποία θα πρέπει να προστατεύεται, σε 
μειονεκτικότερη θέση από αυτή των άλλων βουλευτών, από την άποψη των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων της, όπως προβλέπονται από το Καθεστώς των βουλευτών, καθώς 
και από την άποψη των προνομίων και ασυλιών της.


