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LAUSUNTO

Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen 4 ja 8 artiklan muuttamiseksi vastaa 
tarpeeseen käsitellä parlamentin jäsenten poissaoloja koskevaa kysymystä äitiyden tai isyyden 
aikana. 

Valmistelija kannattaa 8 artiklaan ehdotettua muutosta, koska on pelkästään johdonmukaista, 
että äitiydestä tai isyydestä johtuva jäsenen poissaolo parlamentin istunnoista ja/tai 
kokouksista on katsottava perustelluksi yksityiskohtaisten järjestelyjen mukaisesti, jotka 
puhemiehistön on vahvistettava 8 artiklan mukaisesti.

Sitä vastoin työjärjestyksen 4 artiklaan liittyvä ehdotus ei ole yhtä vakuuttava. Kyseinen 
ehdotus mahdollistaa sen, että jäsenen toimikausi päättyy äitiysloman ajaksi, ja hänen tilalleen 
nimitetään varajäsen, joka on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä. 
Varajäsenen toimikausi loppuu, kun varsinainen jäsen palaa äitiyslomalta. Juuri kyseinen 
menetelmä on ristiriidassa muutamien yhteisön oikeudellisten näkökohtien kanssa.

Ensinnäkin sen lisäksi, että terminologisesti olisi parempi puhua toimikauden 
"keskeytyksestä", päätösehdotuksen tekstiä voidaan tulkita monella tavalla, kun käsiteltävästä
asiasta puhuttaessa ensin mainitaan "tilapäinen toimikauden päättyminen", sitten 
"toimikauden päättyminen" ja sen jälkeen "uudelleen nimitys".

Toiseksi menettely ei ole yhteensopiva 20 päivänä syyskuuta 1976 edustajien valitsemista 
Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 13 artiklan kanssa
(jäljempänä vuoden 1976 säädös), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä kesäkuuta ja 
23 päivänä syyskuuta 20021 annetuilla neuvoston päätöksillä.

Yhteensopimattomuus johtuu seuraavista seikoista:

a) edustajanpaikan jääminen tyhjäksi – toisin sanoen jäsenen poissaolo – tapahtuu 
toimikauden päättyessä, minkä Euroopan parlamentti on asianmukaisesti todennut (vuoden 
1976 säädöksen 13 artikla kohta 1): tämä tarkoittaa, että edustajan paikka on joko avoin tai 
täytetty (tertium non datur) ja että kyseessä ei voi olla epämääräinen tilanne, kuten 
toimikauden keskeytys. 

Tämä ehdoton perusperiaate on peräisin perustuslaillisista säännöksistä, jotka ovat yhteisiä
kaikille Euroopan unionin jäsenmaille, ja kansan valitseman edustajan on noudatettava sitä
rajoituksetta ja ehdoitta demokraattisen valtuutuksen rikkomattomuuden nimessä.

b) on totta, että kukin jäsenvaltio voi määritellä tilanteet, joissa edustajan toimi päättyy
(13 artiklan 3 kohta) sekä asianmukaiset menettelytavat vapautuneiden paikkojen 
täyttämiseksi (13 artiklan 2 kohta), mutta kaiken tämän on tapahduttava kunnioittaen 
vuoden 1976 säädöstä, jonka katsotaan menevän kansallisen lainsäädännön edelle 
(13 artiklan 2 kohta).

  
1 EYUL L 283, 21.10.2002, s. 1.
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c) jäsentä, jonka toimikausi on päättynyt, ei voida korvata kansallisessa lainsäädännössä 
vapaasti vahvistetun ajanjakson aikana, vaan ainoastaan vaalikauden loppuun asti 
(13 artiklan 2 kohta): toisin sanoen varajäsenen tilapäinen tai määräaikainen nimittäminen, 
joka päättyy varsinaisen jäsenen palatessa toimeensa, ei ole hyväksyttävää, koska varajäsen 
nimitetään virkaan ja varajäsenen toimikausi jatkuu normaalisti vaalikauden loppuun asti.

Kolmanneksi on otettava huomioon myös muutamia käytännön seikkoja: esimerkiksi 
äitiyslomalla oleva jäsen, jonka toimikausi on päättynyt, ei nauti parlamentaarista 
koskemattomuutta; lisäksi on olemassa ristiriitaisuuksia Euroopan parlamentin jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen kanssa, erityisesti vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen määrän 
sekä siirtymäkauden korvauksen laskemisessa, koska kyseiset summat määräytyvät
"tosiasiallisten palvelusvuosien perusteella" (Euroopan parlamentin jäsenten asemaa 
koskevien sääntöjen 13–15 artikla ).

Yksi vaihtoehto voisi olla, että sovellettaisiin jäsenten asemaa koskevia taloudellisia 
säännöksiä kahteen jäseneen samanaikaisesti, mutta tämä ratkaisu ei kuitenkaan olisi 
yhteensopiva jäsenten asemaa koskevien sääntöjen kanssa. Näin vanhempainlomalla 
(suojeltava tilanne) olevaa jäsentä kohdeltaisiin eri tavalla ja huonommin kuin muita jäseniä.

Neljänneksi on käsittämätöntä, että nais- ja miesjäsenten kohtelussa on eroja, koska vain 
naisjäsenille tarjotaan etuuksia tilapäisen poissaolon vuoksi. Lisäksi päätösehdotuksessa ei ole 
mainintaa adoptiosta.

*****

Lopuksi oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa huomioimaan alla mainitut seikat.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyy täysin ehdotuksen Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 8 artiklan muuttamisesta, mutta siitä huolimatta 4 artiklan 4 kohdan
muuttamista koskevan ehdotuksen oikeudellinen yhteensopivuus on kyseenalainen
20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen kanssa, joka koskee edustajien valitsemista Euroopan 
parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla; kyseinen säädös ei tunne epämääräistä tilannetta,
kuten jäsenen toimikauden määräaikaista keskeytystä.

Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdollinen ristiriitainen tilanne mitä tulee työjärjestyksen 
4 artiklan 4 kohdan muutosehdotukseen, koska äitiyslomalla olevan jäsenen toimikauden 
ollessa päättynyt häntä kohdeltaisiin huonommin kuin muita jäseniä taloudelliselta ja 
sosiaaliselta kannalta (vaikka häntä pitäisi suojella) kuin mitä Euroopan parlamentin jäsenten 
asemaa koskevissa säännöissä määritellään, puhumattakaan jäsenen oikeuksista ja 
koskemattomuudesta.
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