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КРАТКА ОБОСНОВКА

Проблематиката

Предложението на компетентната комисия отговаря на предложението на колегата 
Richard Corbett, едно от последствията на което би довело до нарушаване на основно 
правило на парламентарната демокрация, според което членовете на Парламента 
гласуват индивидуално и лично, както беше установено в член 4, алинея 1 на Акта от 
1976 г., превръщащ изборите на членове на Европейския парламент в преки всеобщи 
избори, по-специално по време на пленарно заседание. В действителност, 
проектодокладът на Méndez de Vigo цели да признае правото на държавите-членки да 
приемат разпоредби, позволяващи временното заместване на даден член на ЕП в 
упражняването на мандата си, за да му осигури ползването на отпуска за отглеждане на 
дете.

С оглед на временното заместване на член на парламента, трябва все пак да бъде 
разгледано отново ограничаването само до отпуска за гледане на дете след раждането 
или осиновяването. Не би ли могла тази логика да се приложи и за други семейни 
ситуации, които да доведат до временно заместване на член на ЕП, с цел да се 
допринесе за съвместяването на семейния и професионален живот, като например 
продължителна отпуска по болест или член на семейството на издръжка, който да се 
нуждае от продължителни грижи? Ако не, не би ли трябвало прилагането на член 21 
(медицински разходи) от правилника, касаещ разноските и надбавките на членовете на 
Парламента, да бъде адаптирано към тази необходимост?

Но първият основен въпрос е каква е разликата между политическия мандат и трудовия 
договор. Парламентарната демокрация се основава на два елемента: 
продължителността на мандата и независимостта на избрания представител. Всеки 
избран член на Европейския парламент упражнява свободно ограничен във времето 
мандат, за който лично дава клетва и за който получава надбавки и социални 
осигуровки съгласно разпоредбите в сила.  Предвид принципа за продължителност на 
мандата, никой член на Парламента не може да бъде освободен от своята длъжност, 
освен в съответствие с национални разпоредби (член 12, алинея 2 на Акта от 1976 г.), 
като например в случай на сериозно неспазване на задълженията. Упражняването на 
мандата, следователно, не може да се сравнява с платена работа. Поради тези 
принципи, общностното законодателство никога не е разрешавало на член на 
Европейския парламент да прехвърля своето право на глас на друг член на Парламента. 
Във връзка с това, сезираният докладчик по становище приема проектостановището, 
предадено на комисията по правни въпроси. Съответно, това различие доказва, че 
апелирането за "отпуска за гледане на дете" за избран член на ЕП не е оправдано.

В този контекст, докладчикът по становище желае най-накрая да напомни, че 
многобройните и щедри социални права, с които са облагодетелствани в момента 
членовете на Европейския парламент и техните семейства, както и правилата за 
прилагане на парламентарните надбавки (транспортни разноски, общи разноски, 
надбавки за секретариат), вземат предвид обстоятелствата, свързани с бременността.  В
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В сравнение със ситуацията в многобройните държави-членки, тези права са много по-
големи, отколкото социалните надбавки на избраните депутати в националните 
парламенти.
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Заключение

Комисията по правата на жените и равенството на възможностите приветства всички 
инициативи за подобряване на положението на членовете на ЕП в случаите на 
отсъствие на членове на ЕП по причини на майчинство или на бащинство.

Въпреки това, комисията по правата на жените е на становището, че прекъсване на 
мандат поради майчинство или бащинство и временното заместване на засегнатия член 
на ЕП влизат в противоречие с елементарните принципи на правото на мандат. В 
действителност, член 13 на Акта от 1976 г. изрично постановява, че ако някое 
депутатско място се освободи в течение на мандата, това място трябва да бъде 
запълнено за остатъка от периода на продължителност на мандата. 
Комисията по правата на жените е на становището, че подходът на член 28, параграф 3 
от правилника, уреждащ разноските и надбавките на членовете на Европейския 
парламент, който при бременност освобождава от длъжност даден член на ЕП за 
периода от три месеца преди и шест месеца след раждането, в достатъчна степен взима 
предвид положението на членовете на Парламента по време на майчинство.

Комисията по правата на жените счита, че всяка реформа на разпоредбите, касаещи  
отпуските за гледане на дете, трябва да бъде осъществена на ниво на гореспоменатия 
правилник (Актът от 1976 г., Статут на членовете на Европейския парламент, Вътрешен 
правилник на Институцията), вземайки предвид специфичните аспекти, произтичащи 
от правото на мандат. В този контекст, може да бъде разгледана също така 
възможността за отпуска по бащинство. 

По принцип, трябва да се има предвид, че временно отстраненият, по негова молба, от 
упражняване на правото си на мандат, член на Европейския парламент губи за периода 
на прекъсването всички права, свързани с упражняването на мандата, включително 
парламентарния имунитет и съвкупността от социални права. 

Друго решение би се състояло в това да се признае липсата на разпоредби по 
отношение на майчинството в Акта от 1976 г. и, следователно, да се позволи на 
членовете на ЕП, съгласно принципа на субсидираността, да ползват временно 
прекъсване на мандата, поради факта, че такова прекъсване е предвидено в 
законодателството на държавата-членка, в която съответният член на Европейския 
Парламент е бил избран.

******

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва комисията по 
конституционни въпроси, която е водеща, да предложи отхвърлянето на измененията 
на регламента.


