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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Problematika

Návrh příslušného výboru reaguje na návrh kolegy Richarda Corbetta, jehož jedním 
důsledkem by bylo porušení základního pravidla parlamentní demokracie, podle nějž poslanci 
hlasují jednotlivě a osobně a které bylo zakotveno v čl. 4 odst. 1 aktu z r. 1976 o volbě 
poslanců Evropského parlamentu všeobecným a přímým hlasováním, zejména při hlasování 
na plenárním zasedání. Záměrem návrhu zprávy Méndeze de Viga je totiž přiznat členským 
státům pravomoc přijímat ustanovení, která umožní, aby poslanec byl ve výkonu svého 
mandátu dočasně nahrazen s cílem zajistit mu rodičovskou dovolenou.

Vezmeme-li v úvahu dočasné nahrazení poslance, je třeba nejprve zpochybnit omezení 
dočasného nahrazení pouze na rodičovskou dovolenou po narození či adopci dítěte. Nebylo 
by možné uplatnit tento postup také na jiné situace v rodině, které vyžadují dočasné nahrazení 
poslance, s cílem podpořit soulad rodinného a pracovního života, jako je například 
dlouhodobá nemocenská dovolená nebo nezaopatřený člen rodiny, který vyžaduje 
dlouhodobou péči? Jinými slovy: nemělo by být pro tuto potřebu uzpůsobeno uplatnění 
článku 21 (léčebné výlohy) pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům?

První základní otázka se však zaměřuje na odlišení politického mandátu a pracovní smlouvy. 
Parlamentní demokracie je založena na dvou součástech: na kontinuitě mandátu a na 
nezávislosti poslance. Poslanec Evropského parlamentu svobodně plní časově omezený 
volební mandát, pro nějž jednotlivě skládá slib a za nějž mu náleží parlamentní příspěvky 
a sociální dávky v souladu s platnými ustanoveními. S ohledem na zásadu kontinuity mandátu 
lze poslance jeho mandátu zbavit pouze na základě vnitrostátních ustanovení (čl. 12 odst. 2 
aktu z r. 1976); ztráta mandátu nastává např. v případě hrubého porušení jeho povinností. 
Výkon mandátu proto nelze srovnávat se zaměstnáním odměňovaným mzdou. Z důvodu 
těchto zásad právo Společenství žádnému poslanci nikdy neumožňovalo dočasně pověřit 
svými hlasovacími právy jiného poslance. Z tohoto hlediska se navrhovatelka požádaná o 
stanovisko ztotožňuje s návrhem stanoviska, který byl předložen Výboru pro právní 
záležitosti. Vyjdeme-li z tohoto odlišení, je zřejmé, že hovořit o „rodičovské dovolené“ pro 
poslance není oprávněné.

V této souvislosti by navrhovatelka také ráda připomněla, že početná a velkorysá sociální 
práva, jichž v současné době požívají poslanci Evropského parlamentu a jejich rodiny, a také 
pravidla pro využívání parlamentních příspěvků (cestovné, všeobecné výdaje, příspěvky na 
sekretariát) zohledňují podmínky související s těhotenstvím. Tato práva dosahují ve srovnání 
se situací v mnoha členských státech výrazně vyšší částky než sociální práva poslanců na 
vnitrostátní úrovni.
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Závěr

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vítá jakoukoli iniciativu, jejímž cílem je zlepšit 
postavení poslanců v případě jejich nepřítomnosti z důvodu mateřství či otcovství.

Výbor pro práva žen se však domnívá, že přerušení mandátu z důvodu mateřství či otcovství a 
dočasné nahrazení příslušného poslance by narušily základní zásady práva souvisejícího 
s mandátem. Článek 13 aktu z roku 1976 totiž jasně stanoví, že v případě, že se v průběhu 
legislativního období uvolní místo poslance, musí toto místo být po zbytek tohoto období 
obsazeno. 
Výbor pro práva žen se domnívá, že postup uvedený v čl. 28 odst. 3 pravidel pro poskytování 
náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, který těhotnou poslankyni zprošťuje 
výkonu funkce tři měsíce před porodem a šest měsíců po porodu, dostatečně zohledňuje 
situaci poslankyň v případě mateřství.

Výbor pro práva žen se domnívá, že jakákoli reforma rodičovské dovolené by měla být 
provedena na úrovni uvedených pravidel (akt z r. 1976, Statut poslanců Evropského 
parlamentu, jednací řád Parlamentu) s tím, že bude přihlédnuto ke specifikům vyplývajícím 
z práva souvisejícího s mandátem. V této souvislosti by bylo možné také přezkoumat 
rodičovskou dovolenou pro otce. 

Všeobecně by bylo třeba předpokládat, že řádný člen, který je na vlastní žádost dočasně 
zbaven výkonu svého mandátu, ztrácí po dobu trvání tohoto přerušení veškerá práva 
vyplývající z výkonu mandátu včetně poslanecké imunity a veškerých svých sociálních práv. 

Jiné řešení by spočívalo v tom, že by bylo přihlédnuto k existujícímu nedostatku, pokud jde 
o situace související s mateřstvím v aktu z roku 1976, čímž by na základě zásady subsidiarity 
bylo poslancům umožněno využít dočasného přerušení mandátu, pokud je toto přerušení 
stanoveno v právních předpisech členského státu, v němž byl poslanec zvolen.

******

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby nenavrhoval přijetí pozměňovacích návrhů k jednacímu řádu. 


