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OPINIA

Wniosek dotyczący zmiany art. 4 i 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wynika z 
konieczności reakcji na nieobecność posłów powodowaną faktem narodzin dziecka.

Sprawozdawca popiera zmiany do art. 8, ponieważ logiczne jest uściślenie, iż w przypadku 
urlopu rodzicielskiego nieobecność na sesjach i/lub posiedzeniach Parlamentu uznawana jest 
za usprawiedliwioną w oparciu o szczegółowe przepisy określone przez Prezydium, zgodnie z 
art. 8 w jego aktualnym brzmieniu.

Wniosek dotyczący art. 4 Regulaminu wydaje się natomiast mniej przekonywujący. Projekt 
ten, w skrócie, przewiduje możliwość, że na czas odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu 
posłanka traci swój mandat i zostaje zastąpiona innym posłem- wyznaczonym przez właściwe 
władze krajowe- oraz, że zastępstwo kończy się w chwili powrotu zastąpionej posłanki.  To 
właśnie ten mechanizm jest podważany przez liczne argumenty natury prawnej.

Po pierwsze, oprócz faktu, że terminologicznie bardziej właściwe byłoby mówienie o 
„zawieszeniu mandatu” tekst projektu niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko interpretacyjne 
w momencie, gdy do określenia tej samej sytuacji używa terminów „czasowe zastępstwo”, 
dalej “wygaśnięcie mandatu” i wreszcie „ponowne sprawowanie mandatu”.

Po drugie, opisany mechanizm wydaje się niezgodny z art.13 Aktu dotyczącego wyboru 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w drodze powszechnych wyborów bezpośrednich z 
dnia 20 września 1976 r. (zwanego dalej Aktem z 1976 r.) zmienionego decyzjami Rady z 
dnia 25 czerwca i 23 września 20021

Niezgodność wynika z faktu, że:

a) wakat na stanowisku – to znaczy nieobecność posła- rozpoczyna się w momencie 
wygaśnięcia mandatu należycie stwierdzonego przez Parlament Europejski (art. 13 ust. 1 
Aktu z 1976 r.) co oznacza, że stanowisko nie jest lub jest obsadzone przez posła (tertium 
non datur) a co za tym idzie, że nie dopuszcza się żadnej formuły pośredniej, takiej jak 
zawieszenie mandatu.

Ta podstawowa i absolutna zasada wynika z konstytucjonalnych przepisów wspólnych dla 
wszystkich państw Unii Europejskiej i wiąże się z nienaruszalnością reprezentacji 
demokratycznej, którą osoba wybrana przez społeczeństwo powinna sprawować bez 
ograniczeń ani warunków.

b) prawdą jest, że każde państwo członkowskie może przewidzieć sytuacje, w których mandat 
wygasa (art.13 ust.3) oraz odpowiednie procedury obsadzenia wolnych miejsc (art. 13 
ust.2), co jednak musi nastąpić w poszanowaniu przepisów Aktu z 1976 r., który ma 
pierwszeństwo przed przepisami krajowymi w tym zakresie (art.13 ust 2).

c) zastąpienie posła, którego mandat wygasł nie może mieć miejsca w okresach określonych 

  
1 Dz. U. L 283 z dn. 21.10.2002, str. 1.
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w przepisach krajowych, ale jedynie na pozostały okres kadencji (art.13 ust.2): innymi 
słowy, nie są dopuszczalne zastępstwa tymczasowe lub na czas określony czyli mające 
zakończyć się, w momencie gdy zastąpiony poseł ponownie obejmuje swój mandat, 
ponieważ każde zastępstwo naturalnie kończy się z końcem kadencji.

Po trzecie nie należy pomijać pewnych konsekwencji praktycznych: na przykład posłance 
przebywającej na urlopie macierzyńskim, której mandat wygasł nie będzie przysługiwał 
immunitet parlamentarny; ponadto istnieją niespójności w Statucie Posłów, w szczególności 
w zakresie wyliczenia wysokości emerytur lub  rent oraz wypłat dodatków przejściowych, w 
sytuacji, gdy te kwoty są wyliczane w oparciu o „każdy pełen rok sprawowania mandatu” art. 
13-15 Statutu.)

Alternatywą mogłoby być zatem stosowanie przepisów finansowych Statutu posłów do 
obydwu posłów, jednak to rozwiązanie wydaje się niezgodne z samym Statutem. Jednak w 
ten sposób poseł przebywający na urlopie rodzicielskim (sytuacja, którą należy chronić) 
znalazłby się w innej sytuacji, gorszej w porównaniu z innymi posłami.

Po czwarte, niezrozumiałe jest nierówne traktowanie posłów płci żeńskiej i męskiej, ponieważ 
jedynie dla posłanek przewiduje się ułatwienia wynikające z tymczasowego zastępstwa.
Ponadto w tekście nie ma mowy o przypadkach adopcji.  

*****

Konkludując Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych właściwej dla 
tej sprawy o uwzględnienie następujących uwag.

Komisja Prawa w pełni popiera projekt wprowadzenia zmian do art. 8 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego. Jednakże rozważa kwestię zgodności prawnej projektu zmian art. 
4 ust. 4, Regulaminu z Aktem dotyczącym wyboru przedstawicieli Parlamentu Europejskiego 
w drodze powszechnych wyborów bezpośrednich z 20 września 1976 r., którego przepisy nie 
przewidują formuł pośrednich, takich jak tymczasowe przerwanie mandatu parlamentarnego.

Ponadto stwierdza się ryzyko powstania paradoksalnej sytuacji wynikającej z projektu zmiany 
art. 4 ust. 4 Regulaminu, ponieważ w przypadku wygaśnięcia mandatu, posłanka 
przebywająca na urlopie macierzyńskim, co jest sytuacją, którą należy chronić, znajdowałaby 
się w sytuacji gorszej niż inni posłowie, z punktu widzenia jej praw materialnych i socjalnych 
przewidzianych w Statucie posłów a także jej przywilejów i immunitetu.
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