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OPINJONI

Il-proposta biex jiġu emendati l-Artikoli 4 u 8 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament twieġeb 
għall-bżonn li tittieħed azzjoni dwar l-assenza tal-Membri għal-raġunijiet ta' maternità jew 
paternità.

Ir-rapporteur għall-opinjoni jappoġġa l-emenda għall-Art. 8, peress li huwa perfettament 
loġiku li jiġi ċċarat li, fil-każ ta' lif għall-maternità jew paternità, tali assenza mill-
parteċipazzjoni fil-laqgħat tal-Parlament għandha tiġi kkunsidrata bħala ġustifikata, konformi 
mar-regoli relattivi stipulati fid-dettal mill-Bureau, skond it-test attwali ta' l-Art.8.

Kontrarjament għal dan, hija anqas konvinċenti l-proposta relattiva għall-Art. 4 tar-Regoli tal-
Proċedura. Fil-qosor, din il-proposta tipprevedi l-possibilità li, għall-perjodu tal-liv tal-
maternità, il-mandat tal-Membru jiġi rtirat u postha jieħdu Membru ieħor - innominat mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti - u li din is-sostituzzjoni ma tibqax valida fil-mument li l-
Membru sostitwit terġa' tidħol lura.  Tajjeb, preċiżament huwa dan il-mekkaniżmu li 
jinħtieġlu xi kummenti ta' natura legali. 

L-ewwel, apparti l-fatt li bħala terminoloġija kien ikun aktar korrett li wieħed jirreferi għal 
"sospensjoni" tal-mandat, it-test tal-proposta huwa miftuħ għal speċi ta' xort elettriku 
interpretattiv, hemm fejn, biex jiddeskrivi l-istess sitwazzjoni, l-ewwel jirreferi għas-
"sostituzzjoni temporanja", wara għall-"irtirar tal-mandat" u fl-aħħar għad-"dħul lura fin-
nomina".

It-tieni, il-mekkaniżmu deskritt jidħer inkompatibbli ma' l-Art. 13 ta' l-Att dwar l-elezzjoni 
tal-Membri tal-Parlament Ewropew b 'votazzjoni diretta universali ta' l-20 ta' Settembru 1976 
(minn hawn 'l quddiem "l-Att ta' l-1976"), kif emendat bid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' 
Ġunju u tat-23 ta' Settembru 20021. 

L-inkompatibilità tirriżulta mill-fatt li: 

a) siġġu battal - jew aħjar in-nuqqas ta' Membru - jirriżulta ma' l-irtirar tal-mandat, aċċertat kif 
suppost mill-Parlament Ewropew (Art. 13(1) ta' l-Att ta' l-1976): dan ifisser li siġġu jew 
huwa vojt jew qed jimlieh il-Membru tiegħu (tertium non datur) u li għalhekk mhumiex 
ammessi sitwazzjoninjiet ibridi bħas-sospensjoni tal-mandat.

Dan il-prinċipju elementari u assolut joħroġ minn regoli kostituzzjonali komuni għall-
pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea u huwa relatat ma' l-invjolabilità tar-rappreżentanza 
demokratika li xi ħadd elett mill-poplu jrid jeżerċita mingħajr limiti jew kundizzjonijiet.

b) huwa minnu li kull Stat Membru jista' jagħmel provvedimenti dwar każi ta' irtirar tal-
mandat (Art. 13(3)) u dwar il-proċeduri xierqa biex jimtlew s-siġġijiet battala (Art. 13(2)), 
iżda dan irid isir skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Att ta' l-1976, li għalhekk għandu 
preċedenza fuq il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar din il-kwistjoni (Art. 13(2).
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c) Membru li l-mandat tiegħu jiġi mitmum ma jistax jiġi mibdul għall-perjodi li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tiffissa kif jidhrilha, iżda biss għall-perjodu taż-żmien tal-leġiżlatura li jkun 
fadal (Art. 13(2): fi kliem ieħor, sostituzzjonijiet temporanji jew limitati fiż-żmien, jiġifieri 
dawk li jkunu maħsuba li jintemmu kif jerġa jieħu postu l-Membru sostitwit, ma jidhirx li 
huma ammissibbli, għaliex kull sostituzzjoni għandha bħala skadenza naturali t-tmiem tal-
leġiżlatura.

It-tielet, ċerti konsegwenzi prattiċi ma jistax ma jingħatax każ tagħħom: pereżempju, il-
Membru bil-lif tal-maternità, peress li l-mandat tagħha ġie rtirat, ma tgawdix l-immunità 
parlamentari; barra minn dan ikun hemm problemi skond l-Istatut tal-Membri Parlamentari, 
partikularment dwar il-kalkolu tal-pensjoni ta' l-anzjanità jew ta' l-invalidità u l-ħlas ta' l-
'allowance' tranżitorja, peress li dawn l-ammonti jiġu kkalkulati għal "kull sena sħiħa ta' 
eżerċizzju tal-mandat" (Artikoli 13-15 ta' l-Istatut).

Tabilħaqq, l-alternattiva tista' tkun dik li jiġu applikati r-regoli finanzjarji ta' l-Istatut għaż-
żewġ Membri f'daqqa waħda, soluzzjoni li, iżda, ma jidhirx li hija kompatibbli ma' l-istess 
Statut. Iżda b'hekk ir-riżultat ikun li l-Membru bil-'parental leave' (sitwazzjoni li trid tiġi 
protetta) jiġi kkunsidrat f'sitwazzjoni differenti u agħar minn dik tal-Membri l-oħra. 

Ir-raba', ma jidhirx li jinftiehem il-mod differenti ta' trattament bejn il-Membri nisa u l-
Membri rġiel, peress li huma previsti għall-Membri nisa biss l-arranġamenti f'każ ta' 
sostituzzjoni temporanja. Barra minn dan it-test ma jgħid xejn dwar il-każi ta' adozzjoni.  

*****

Bħala konklużjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali tistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jikkunsidra dan li ġej.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, japprova għalkollox l-emenda proposta għall- Art.8 tar-
Regoli tal-Proċedura tal-Parlament Ewropew; madankollu, mhux ċert dwar il-kompatibilità 
legali ta' l-emenda proposta għall-Art. 4(4) tar-Regoli tal-Proċedura ma' l-Att dwar l-elezzjoni 
tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'votazzjoni diretta universali ta' l-20 ta' Settembru 1976, 
li d-dispożizzjonijiet tiegħu ma jipprevedux sitwazzjonijiet ibridi bħall-interruzzjoni 
temporanja tal-mandat parlamentari.

Jinnota, barra minn dan, ir-riskju ta' sitwazzjoni paradossali li tirriżulta mill-emenda proposta 
għall-Art. 4(4) tar-Regoli tal-Proċedura, peress li mill-mument li jiġi rtirat il-mandat, il-
Membru bil-liv tal-maternità, li naturalment hija f'sitwazzjoni li trid tiġi protetta, tispiċċa biex 
tiġi kkunsidrata f'sitwazzjoni agħar minn dik tal-Membri l-oħra rigward id-drittijiet tagħha 
ekonomiċi u soċjali, kif previst fl-Istatut tal-Membri u wkoll rigward il-privileġġi u l-
immunità tagħha.

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:
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