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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Problematika 

Atsakingo komiteto pasiūlyme atsakoma į kolegos Richardo Corbetto pasiūlymą, kurio vienas 
iš padarinių būtų pagrindinės parlamentinės demokratijos taisyklės, pagal kurią Parlamento 
nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai, t. y. plenarinio posėdžio metu, ir kuri įtvirtinta 
1976 m. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 
teise 4 straipsnio 1 dalyje, pažeidimas. Iš tiesų Méndez de Vigo pranešimo projektu siekiama 
valstybėms narėms suteikti teisę priimti nuostatas, leidžiančias laikinai pakeisti įgaliojimus 
vykdantį Parlamento narį, kad pastarasis galėtų pasinaudoti teise į tėvystės atostogas.

Net jei ir būtų įmanoma laikinai pakeisti Parlamento narį, visų pirma kyla klausimas kodėl 
siūloma laikinai pakeisti narį tik tėvystės atostogų metu, gimus vaikui ar įsivaikinus. Ar 
nebūtų galima vadovautis ta pačia logika esant kitokiai šeiminei padėčiai, dėl kurios būtų 
galima laikinai pakeisti Parlamento narį, sudarant jam galimybę suderinti šeimos gyvenimą ir 
profesinę karjerą, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar kai jis išlaiko šeimos narį, kuriam 
reikalinga ilgalaikė priežiūra? Kitaip tariant, ar neturėtų būti tokiu atveju taikomas Europos 
Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatų 21 straipsnis (dėl 
medicininių išlaidų)?

Tačiau pirmiausia esminis klausimas yra susijęs su skirtumu tarp politinio mandato ir darbo 
sutarties. Parlamentinė demokratija remiasi dviem principais: įgaliojimų tęstinumu ir 
išrinktojo nepriklausomybe. Europos Parlamento narys tam tikrą ribotą laikotarpį, kuriam jis 
prisiekia asmeniškai ir per kurį jis gauna parlamentines išmokas ir naudojasi pagal 
galiojančias nuostatas numatyta socialine apsauga, nepriklausomai vykdo rinkėjų jam 
suteiktus įgaliojimus. Remiantis įgaliojimų tęstinumo principu, Parlamento nario mandatas 
gali būti atšauktas tik pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas (1976 m. Akto 12 straipsnio 2 
dalis), pvz., kai mandato netenkama šiurkščiai pažeidus savo įsipareigojimus. Taigi 
Parlamento nario įgaliojimų vykdymas negali būti prilygintas darbui, atliekamam už tam tikrą 
atlygį. Dėl šių principų taikymo Bendrijos teisėje niekada nebuvo numatyta galimybė, kad 
Parlamento narys savo teisę balsuoti laikinai deleguotų kitam Parlamento nariui. Todėl 
nuomonės referentė pritaria Teisės reikalų komitetui pateiktam nuomonės projektui. Taigi 
šitas politinio mandato ir darbo sutarties skirtumas įrodo, kad svarstymai dėl tėvystės atostogų 
suteikimo išrinktam Parlamento nariui nėra pagrįsti.

Nuomonės referentė norėtų priminti, kad suteikiant gausias ir dosnias socialines teises, 
kuriomis šiuo metu naudojasi Europos Parlamento nariai ir jų šeimos, ir parlamentinių išmokų 
(transporto išlaidoms, bendrosioms išlaidoms, išmokos sekretoriatui) naudojimosi taisyklėse 
atsižvelgiama į sąlygas, susijusias su nėštumu. Pagal šias teises, palyginus su padėtimi 
daugelyje valstybių narių, užtikrinamos kur kas didesnės piniginės išmokos, negu pagal 
nacionalinio lygmens išrinktų atstovų socialines teises.
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Išvados

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas džiaugiasi bet kokia iniciatyva, kuria siekiama 
pagerinti Parlamento narių padėtį tais atvejais, kai jie nedalyvauja Parlamento darbe dėl 
motinystės ar tėvystės atostogų.

Vis dėlto Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas laikosi nuomonės, kad Parlamento nario 
įgaliojimų sustabdymas dėl motinystės ar tėvystės atostogų ir laikinas tokio nario pakeitimas, 
pažeistų elementarius ir su įgaliojimų teise susijusius principus. 1976 m. Akto 13 straipsnyje 
yra aiškiai suformuluota, kad jeigu kadencijos metu randasi laisva vieta, tai ta vieta turi būti 
užpildoma visai likusiai kadencijai. 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas laikosi nuomonės, kad Europos Parlamento narių 
išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatų 21 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią nėščia 
Parlamento narė tris mėnesius atleidžiama nuo darbo iki gimdymo ir šešis mėnesius po 
gimdymo, pakankamai atsižvelgiama į Parlamento narių motinystę.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas mano, kad bet kokia tėvystės atostogų reforma turėtų 
būti daroma remiantis minėtomis nuostatomis (1976 m. Aktu, Europos Parlamento narių 
statutu, Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis) ir atsižvelgiant į su įgaliojimų teisėmis 
susijusius aspektus. Atsižvelgiant į tai galėtų būti išnagrinėtas ir tėvystės atostogų suteikimo 
tėvams klausimas. 

Taip pat turėtų būti numatyta, kad išrinktasis Parlamento narys, kurio įgaliojimai jo prašymu 
būtų laikinai sustabdomi, įgaliojimų sustabdymo metu prarastų visas su įgaliojimais susijusias 
teises, įskaitant ir parlamentinį imunitetą, ir visas socialines. 

Kitas galimas sprendimas – pripažinti 1976 m. Akto spragas motinystės klausimu ir 
vadovaujantis subsidiarumo principu leisti Parlamento nariams pasinaudoti laikinu įgaliojimų 
sustabdymu, jeigu toks sustabdymas yra numatytas valstybės narės, kurioje jis yra išrinktas, 
teisės aktuose.

******

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą 
nesiūlyti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų


