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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προβληματική

Η πρόταση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του 
συναδέλφου Richard Corbett, μία από τις συνέπειες της οποίας θα ήταν να παραβιαστεί ένας 
βασικός κανόνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σύμφωνα με τον οποίο οι βουλευτές 
ψηφίζουν ατομικώς και αυτοπροσώπως, αρχή η οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 της Πράξης του 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, ιδίως δε κατά τις ψηφοφορίες στην ολομέλεια. 
Πράγματι, το σχέδιο έκθεσης Íñigo Méndez de Vigo, αποσκοπεί στο να αναγνωρισθεί στα 
κράτη μέλη η εξουσία να θεσπίζουν διατάξεις που θα επιτρέπουν σε ένα βουλευτή να 
αντικαθίσταται προσωρινώς στην άσκηση της εντολής του, επωφελούμενος γονικής άδειας.

Στην υποθετική περίπτωση προσωρινής αντικατάστασης βουλευτή, πρέπει πρώτα απ' όλα να 
αμφισβητηθεί ο περιορισμός του δικαιώματος προσωρινής αντικατάστασης στην γονική
άδεια και μόνο, μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία. Η αυτή λογική δε θα μπορούσε επίσης να 
ισχύσει και σ' άλλες οικογενειακές καταστάσεις που θα οδηγούσαν σε προσωρινή 
αντικατάσταση του βουλευτή, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνύπαρξη οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, όπως πχ. μακρόχρονη άδεια ασθενείας ή του ίδιου ή μέλους της 
οικογένειας του οποίου έχει την επιμέλεια, όταν αυτό χρήζει μακρόχρονης φροντίδας; Εν 
άλλοις, η εφαρμογή του άρθρου 21 (ιατρικά έξοδα) της κανονιστικής ρύθμισης περί 
καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν θα έπρεπε να προσαρμοστεί στην ανάγκη αυτή;

Αλλά το πρώτο βασικό ζήτημα αφορά τη διάκριση μεταξύ πολιτικής εντολής και σύμβασης 
εργασίας. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία βασίζεται σε δύο στοιχεία: στη συνέχεια της 
εντολής και στην ανεξαρτησία του εκλεγέντος. Ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ασκεί με ελεύθερη βούληση εκλογική εντολή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το 
οποίο ορκίζεται μεμονωμένα και λαμβάνει κοινοβουλευτικές αποζημιώσεις και κοινωνικές 
παροχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της συνέχειας 
της εντολής, ένας βουλευτής δεν μπορεί να απαλλαγεί της εντολής του, εκτός δυνάμει 
εθνικών διατάξεων (άρθρο 12, παράγραφος 2 της Πράξης του 1976), π.χ. έκπτωση της 
εντολής του σε περίπτωση σοβαρής παράλειψης ως προς τις υποχρεώσεις του/της. Η άσκηση
της εντολής δεν συγκρίνεται συνεπώς με αμειβόμενη απασχόληση. Λόγω των αρχών αυτών η
κοινοτική νομοθεσία δεν έχει επιτρέψει ποτέ σε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
παραχωρήσει προσωρινά τα δικαιώματα ψήφου του/της σε άλλο/η βουλευτή. Ως προς το 
σημείο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης ασπάζεται το σχέδιο γνωμοδότησης προς την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Με αφετηρία την εν λόγω διάκριση προκύπτει για ποιό λόγο 
ένας βουλευτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί "γονική άδεια".

Με την ευκαιρία αυτή, η συντάκτρια γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπενθυμίσει ότι τα
πολλαπλά και γενναιόδωρα κοινωνικά δικαιώματα των οποίων απολαύουν σήμερα οι
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι οικογένειές τους, καθώς και οι κανόνες
χρησιμοποίησης των βουλευτικών αποζημιώσεων (οδοιπορικά, γενικά έξοδα, αποζημιώσεις
γραμματείας), λαμβάνουν υπόψη τις καταστάσεις εγκυμοσύνης. Τα δικαιώματα αυτά, 
συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα σε πολλά κράτη μέλη, είναι πολύ υψηλότερα των κοινωνικών 
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δικαιωμάτων των εκλεγμένων σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων εκφράζει την ικανοποίησή
της για κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην βελτίωση της κατάστασης των βουλευτών σε
περιπτώσεις απουσίας τους για λόγους μητρότητας ή πατρότητας.
Ωστόσο, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων είναι της
γνώμης ότι η αναστολή της εντολής για λόγους μητρότητας ή πατρότητας και η προσωρινή 
αντικατάσταση του/της ενδιαφερόμενου/ης βουλευτή θα προσέκρουε σε βασικές αρχές του 
δικαιώματος εντολής. Πράγματι, το άρθρο 13 της Πράξης του 1976 αναφέρει με σαφήνεια
ότι σε περίπτωση χηρείας έδρας κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, η έδρα αυτή 
πρέπει να πληρωθεί για το υπόλοιπο αυτής της περιόδου. 
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων είναι της άποψης ότι η 
προσέγγιση του άρθρου 28, παράγραφος 3 της κανονιστικής ρύθμισης περί καταβολής των 
εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
παρέχει στην βουλευτή που είναι έγκυος απαλλαγή εκ των καθηκόντων της τρεις μήνες 
πριν και έξι μήνες μετά τον τοκετό, λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κατάσταση των 
βουλευτών σε περίπτωση μητρότητας. 
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρίνει ότι οποιαδήποτε
μεταρρύθμιση στην γονική άδεια θα πρέπει γίνει στο επίπεδο των προαναφερθεισών 
ρυθμίσεων (Πράξη του 1976, Καταστατικό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Εσωτερικός Κανονισμός του οργάνου) λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
προκύπτουν από το δικαίωμα της εντολής. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εξετασθεί η 
δυνατότητα γονικής άδειας για τους πατέρες.

Γενικά, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ένας/μία βουλευτής που ζητήσει ο/η ίδιος/α 
προσωρινή αναστολή της εντολής του, να χάνει κατά τη διάρκεια της αναστολής όλα τα
δικαιώματα που συνδέονται με την άσκηση της εντολής, της βουλευτικής αποζημίωσης
συμπεριλαμβανομένης, και το σύνολο των κοινωνικών δικαιωμάτων του/της για τη διάρκεια 
της αναστολής.  

Μια άλλη λύση θα συνίστατο στο να υποστηριχθεί η ύπαρξη νομικού κενού, στην Πράξη του 
1976, σχετικά με τις καταστάσεις μητρότητας και, κατά συνέπεια, δυνάμει της αρχής της
επικουρικότητας, να επιτρέπεται στους βουλευτές να επωφελούνται προσωρινής αναστολής
της εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναστολή προβλέπεται από τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει εκλεγεί ο βουλευτής. 

*****
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να μην προτείνει την έγκριση 
των τροπολογιών επί του κανονισμού. 
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