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YTTRANDE

Förslaget till ändring av artiklarna 4 och 8 i Europaparlamentets arbetsordning har sitt 
ursprung i behovet att behandla frågan om ledamöternas frånvaro på grund av moderskap eller 
faderskap.

Föredraganden stöder ändringen av artikel 8, eftersom det är fullt logiskt att precisera att 
frånvaro från parlamentets sammanträden skall anses berättigat i händelse av moderskaps-
eller faderskapsledighet, i överensstämmelse med de detaljerade bestämmelser som presidiet
fastställt, i enlighet med samma artikel 8 i sin nuvarande lydelse.

Däremot är förslaget avseende artikel 4 i arbetsordningen inte lika övertygande. Enligt detta 
förslag föreskrivs i korthet möjligheten att en ledamots mandat upphör under den tid som 
moderskapsledigheten pågår och att ledamoten under denna tid ersätts av en annan ledamot –
som utses av de behöriga nationella myndigheterna – och att mandatet för den som utsetts 
upphör när den ledamot som ersatts återvänder. Det är denna mekanism som strider mot vissa 
rättsliga aspekter. 

För det första, utöver det faktum att det skulle ha varit terminologiskt sett mer korrekt att tala 
om ”suspendering” av mandatet, kan den föreslagna lydelsen leda till en sorts tolkningsmässig 
rundgång, eftersom det för att beskriva samma sak först talas om ”tillfällig ersättning” och 
sedan om att ”mandatet upphör” och slutligen om att ”ledamoten utses på nytt”.

För det andra verkar den ovannämnda mekanismen vara oförenlig med artikel 13 i akten om 
allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976 (nedan 
kallad ”akten från 1976”) i dess ändrade lydelse enligt rådets beslut av den 25 juni och den 
23 september 20021. 

Oförenligheten består i följande: 

a) En plats blir vakant – d.v.s. obesatt – när mandatet upphör, vilket Europaparlamentet 
vederbörligen fastställer (artikel 13.1 i akten från 1976): detta betyder att en plats antingen 
är vakant eller innehas av innehavaren (tertium non datur) och att således inga 
hybridformer såsom suspendering av ett mandat är tillåtna.

Denna grundläggande och absoluta princip följer av konstitutionella bestämmelser som är 
gemensamma för alla länder i Europeiska unionen och överensstämmer med 
oantastbarheten hos den demokratiska representation som den folkvalda skall utöva utan
några begränsningar och villkor.

b) Det stämmer att varje medlemsstat kan fastställa i vilka fall ett mandat upphör
(artikel 13.3) och lämpliga förfaranden för hur en vakant plats skall besättas (artikel 13.2), 
men detta skall ändå ske i överensstämmelse med bestämmelserna i akten från 1976, som 
alltså har företräde framför den nationella lagstiftningen på området (artikel 13.2).
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c) En ledamot vars mandat upphör kan inte ersättas för perioder som fritt fastställs i nationell
lagstiftning utan endast för resten av valperioden (artikel 13.2): med andra ord verkar en 
ledamot inte kunna ersättas tillfälligt eller under en bestämd tid, d.v.s. så att den ersättande 
ledamotens mandat upphör i och med att den ersatta ledamoten återupptar sitt mandat,
eftersom det naturliga slutet för en ersättande ledamots mandat är slutet av valperioden.

För det tredje bör man inte förbise vissa praktiska följder: till exempel kommer den ledamot 
som är moderskapsledig inte att åtnjuta parlamentarisk immunitet, till följd av att mandatet 
upphört; dessutom skulle denna mekanism leda till oförenlighet med ledamotsstadgan, särskilt 
i fråga om beräkningen av ålders- eller invaliditetspension och betalning av 
övergångsersättning, eftersom dessa belopp beräknas på grundval av ”varje helt år som 
ledamoten utövat sitt mandat” (artiklarna 13–15 i stadgan).

Ett alternativ skulle i själva verket kunna vara att tillämpa stadgans finansiella bestämmelser 
på de två ledamöterna samtidigt. Denna lösning verkar däremot inte vara förenlig med själva 
stadgan. Men detta innebär att den ledamot som är föräldraledig (en position som bör 
skyddas) skulle befinna sig i en annan, sämre ställning än de andra ledamöterna.

För det fjärde är det oförståeligt att kvinnliga och manliga ledamöter behandlas olika genom 
att de förmåner som följer av tillfällig ersättning endast föreskrivs för kvinnliga ledamöter. 
Dessutom omfattas inte adoption av förslaget.  

*****

Slutligen uppmanar utskottet för rättsliga frågor utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott ta hänsyn till följande synpunkter:

Utskottet för rättsliga frågor godtar till fullo förslaget till ändring av artikel 8 i 
Europaparlamentets arbetsordning. Däremot har utskottet vissa förbehåll avseende frågan om
förslaget till ändring av artikel 4.4 i arbetsordningen är rättsligt förenligt med akten om 
allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976, i vars 
bestämmelser det inte föreskrivs några hybridformer såsom tillfälligt avbrott av ett 
parlamentariskt mandat.

Dessutom finns det en risk för att en paradoxal situation skall uppstå till följd av förslaget till 
ändring av artikel 4.4 i arbetsordningen i och med att den ledamot som är moderskapsledig, 
d.v.s. i den position som skall skyddas, skulle befinna sig i en sämre ställning än de andra 
ledamöterna avseende de ekonomiska och sociala rättigheterna enligt ledamotsstadgan och 
avseende privilegier och immunitet, på grund av att mandatet upphör.


