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LÜHISELGITUS

Probleemiasetus

Pädeva komisjoni ettepanek tugineb meie kolleegi Richard Corbetti ettepanekule, mille 
tagajärjel rikutaks ühte parlamentaarse demokraatia põhireeglit, mis on sätestatud 1976. aasta 
akti (mis käsitleb Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist) artikli 4 esimeses 
lõigus ning mille kohaselt hääletavad parlamendiliikmed individuaalselt ja isiklikult, 
kusjuures eelkõige kehtib see täiskogu istungil toimuva hääletuse puhul. Méndez de Vigo 
raporti projektis soovitakse anda liikmesriikidele õigus võtta vastu eeskirju, mille kohaselt 
võib parlamendiliiget volituste täitmisel lapsehoolduspuhkuse korral asendada.

Kaaludes parlamendiliikmete ajutist asendamist, tekib kõigepealt küsimus, kas ajutine 
asendamine peaks piirduma ainult lapse sünnile või lapsendamisele järgneva 
lapsehoolduspuhkusega. Kas seda põhimõtet ei võiks kohaldada ka teistele pereelu 
olukordadele, võimaldades parlamendiliikme ajutist asendamist, et toetada pere- ja tööelu 
ühendamist, näiteks pikaajalise haiguspuhkuse korral või kui ametlikult ülalpeetav 
perekonnaliige vajab pikaajalist hooldust? Ning kas ei võiks tulla kõne alla ka 
parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja artikli 21 (ravikulud) 
asjakohane kohandamine?

Kuid põhiküsimus on seotud erinevustega poliitilise mandaadi ja palgatöö vahel. 
Parlamentaarne demokraatia põhineb kahel elemendil: valitud isiku mandaadi pidevus ja tema 
sõltumatus. Euroopa Parlamendi liige täidab oma vabal tahtel ajaliselt piiratud mandaati, 
milleks ta annab isiklikult vande ja mille eest ta saab vastavalt kehtivale korrale 
parlamendiliikme hüvitisi ja omab sotsiaalseid õigusi. Lähtuvalt mandaadi pidevuse 
põhimõttest, võib parlamendiliikmelt mandaati ära võtta vaid siseriiklike eeskirjade alusel 
(1976. aasta akti artikli 12 teine lõik), näiteks juhul, kui tal esineb kohustuste täitmisel olulisi 
puudusi. Mandaadi täitmine ei ole seega võrreldav palgatööga. Vastavalt nendele 
põhimõtetele pole ühenduse õiguses kunagi võimaldatud parlamendiliikmel delegeerida oma 
hääleõigust ajutiselt teisele parlamendiliikmele. Selles küsimuses toetab arvamuse koostaja 
õiguskomisjonile esitatud arvamuse projekti. Seega tuleneb demokraatliku mandaadi täitmise 
erilisusest, et parlamendiliikme puhul pole lapsehoolduspuhkusest rääkimine õigustatud.

Sellega seoses soovib arvamuse koostaja meelde tuletada, et nii Euroopa Parlamendi 
liikmetele ja nende peredele praegu kehtivate arvukate ja soodsate sotsiaalsete õiguste kui ka 
parlamendiliikmete hüvitiste (transpordikulud, üldkulud, sekretariaadikulude hüvitis) 
kasutamise eeskirjade puhul võetakse arvesse rasedusega kaasnevaid asjaolusid. Need õigused 
on paljude liikmesriikide olukorraga võrreldes rahaliselt palju suuremad kui riikide 
parlamentidesse valitud isikute sotsiaalsed õigused.

   



PE 380.790v02-00 4/4 PA\646197ET.doc

ET

Järeldus

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon tunneb heameelt kõigi algatuste üle, mis 
on tehtud nende parlamendiliikmete olukorra parandamiseks, kes puuduvad ametlikelt 
koosolekutelt ema- või isapuhkuse tõttu.

Sellegipoolest on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon seisukohal, et mandaadi 
peatamine ema- või isapuhkuse tõttu ning asjaomase parlamendiliikme ajutine asendamine 
oleks vastuolus mandaadi täitmise põhimõtetega. 1976. aasta akti artiklis 13 sätestatakse 
selgelt, et kui parlamendi ametiajal jääb parlamendiliikme koht vabaks, tuleb see täita kogu 
ülejäänud ametiajaks. 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon on seisukohal, et parlamendiliikmete 
kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja artikli 28 lõikega 3, millega vabastatakse last 
ootav parlamendiliige tööülesannete täitmisest kolm kuud enne sünnitust ja kuus kuud pärast 
sünnitust, võetakse piisavalt arvesse parlamendiliikme olukorda raseduse ja sünnituse puhul.

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvates tuleks lapsehoolduspuhkust 
puudutavaid uuendusi sisse viia ülalnimetatud eeskirjade (1976. aasta akt, parlamendiliikmete 
põhimäärus ja Euroopa Parlamendi kodukord) tasandil, võttes arvesse mandaadi täitmisest 
tulenevaid asjaolusid. Selles kontekstis võiks kaaluda ka isadele lapsehoolduspuhkuse 
andmist. 

Üldiselt peaks olema ette nähtud, et alaline parlamendiliige, kes laseb ajutiselt omal soovil 
mandaadi peatada, kaotab asjaomaseks perioodiks kõik mandaadist tulenevad õigused, 
sealhulgas parlamendiliikme puutumatuse ja kõik sotsiaalsed õigused. 

Teise võimalusena võiks kasutada ära 1976. aasta akti ebamäärasust raseduse ja sünnituse 
suhtes ning võimaldada parlamendiliikmetel vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele oma 
mandaat ajutiselt peatada, eeldusel, et selline võimalus on sätestatud selle liikmesriigi 
õigusaktides, kus parlamendiliige on valitud.

******

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
komisjoni ettepanek tagasi lükata.
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