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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-kwistjoni

Il-proposta tal-kumitat responsabbli hija reazzjoni għall-proposta ta' Richard Corbett, Membru 
Parlamentari Ewropew, li waħda mill-konsegwenzi ta' din il-proposta hija l-ksur ta' regola 
fundamentali tad-demokrazija parlamentari li tgħid li l-Membri għandhom jivvutaw b'mod 
individwali u personali, kif stipulat fl-Artikolu 4(1) ta' l-Att ta' l-1976 dwar l-elezzjoni ta' 
Membri tal-Parlament b'votazzjoni universali diretta, partikularment waqt voti fis-seduta 
plenarja. Fil-fatt, l-abbozz ta' rapport Méndez de Vigo jipprova jirrikonoxxi s-setgħa li l-Istati 
Membri għandhom biex jadottaw dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Membri sabiex jiġu 
sostitwiti temporanjament sabiex ikunu jistgħu jieħdu liv tal-ġenituri.

Fl-ipotesi tas-sostituzzjoni temporanja ta’ Membru Parlamentari, l-ewwelnett hemm bżonn li 
wieħed jistaqsi dwar jekk sostituzzjoni temporanja bħal din għandiex tkun limitata biss għal-
liv tal-ġenituri, wara twelid jew adozzjoni. Din il-loġika ma tistax ukoll tkun applikata għal 
ċirkustanzi oħrajn tal-familja li jagħtu lok għas-sostituzzjoni temporanja tal-Membru 
Parlamentari bil-għan li tiffavorixxi l-konċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u dik 
professjonali, bħal pereżempju liv minħabba mard li jieħu fit-tul jew minħabba li membru tal-
familja, li jkun legalment dipendenti, ikun jeħtieġ kura fit-tul? Fi kliem ieħor, m’għandhiex 
tkun adattata għal din il-ħtieġa l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 21 (spejjeż mediċi) tar-Regoli 
rigward l-ispejjeż u l-'allowances' tal-Membri Parlamentari?

Iżda l-ewwel mistoqsija fundamentali tikkonċerna d-distinzjoni bejn kariga politika u kuntratt 
tax-xogħol. Id-demokrazija parlamentari hija bbażata fuq żewġ elementi: il-kontinwità tal-
kariga u l-indipendenza tar-rappreżentant elett. Membru tal-Parlament Ewropew jaċċetta minn 
jeddu kariga elettorali temporanja li għaliha jieħu ġurament individwali u jirċievi 'allowances' 
parlamentari u benefiċċji soċjali skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ. Minħabba l-prinċipju tal-
kontinwità tal-kariga, Membru Parlamentari ma jistax jitneħħa mill-kariga tiegħu ħlief skond 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali (l-Artikolu 12(2) ta' l-ATT ta' l-1976) pereżempju tneħħija 
mill-kariga f'każ ta' nuqqas gravi mill-obbligi tiegħu. Għalhekk, il-kariga ma tistax titqabbel 
ma’ impieg b’salarju. Huwa minħabba dawk il-prinċipji li l-liġi Komunitarji qatt ma 
ppermettiet li Membru Parlamentari jiddelega temporanjament id-drittijiet tal-vot tiegħu lil 
Membru Parlamentari ieħor. F’dan ir-rigward, ir-rapporteur għal opinjoni taqbel ma' l-abbozz 
ta' opinjoni ppreżentat lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali. Għalhekk, din id-distinzjoni bejn 
kariga politika u impieg imħallas turi li l-konsiderazzjoni tal-“liv tal-ġenituri” għal wieħed li 
jkun elett m’hijiex ġustifikata.

F’dan il-kuntest, ir-rapporteur għal opinjoni fl-aħħar tixtieq tfakkar li d-drittijiet soċjali 
numerużi u ġenerużi li bħalissa jgawdu minnhom il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-
familji tagħhom, kif ukoll ir-regoli ta' kif jintużaw l-'allowances' parlamentari (spejjeż ta' 
trasport, spejjeż ġenerali, 'allowances' ta' segretarjat), iqisu l-kundizzjonijiet marbuta mat-
tqala. Meta mqabbla mas-sitwazzjoni f’ħafna Stati Membri, dawn id-drittijiet jammontaw 
għal wisq aktar mid-drittijiet soċjali tal-persuni eletti fuq livell nazzjonali.
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Konklużjoni

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Opportunitajiet Indaqs jilqa’ b’sodisfazzjon kull 
inizjattiva biex tittejjeb is-sitwazzjoni tal-Membri Parlamentari fil-każijiet fejn huma jkunu 
assenti għal raġunijiet ta’ maternità jew ta’ paternità.

Madanakollu, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa hu tal-parir li sospensjoni tal-kariga 
minħabba maternità jew paternità u sostituzzjoni proviżorja tal-Membru Parlamentari 
kkonċernat imorru kontra l-prinċipji bażiċi tad-dritt ta' kariga. Fil-fatt, l-Artikolu 12 ta' l-Att 
ta' l-1976 jistipola b'mod ċar li fil-każ li siġġu jsir vakanti waqt il-perjodu leġiżlattiv, dan is-
siġġu għandu jimtela għall-bqija ta' dan il-perjodu. 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa hu tal-fehma li l-approċċ ta’ l-Artikolu 28(3) tar-Regoli 
dwar l-Ispejjeż u l-'Allowances' tal-Membri tal-Parlament Ewropew (PEAM), li jagħti lil 
Membru li tkun tqila dispensa ta’ tliet xhur qabel it-twelid tat-tarbija u ta’ sitt xhur wara l-
ħlas, iqis biżżejjed is-sitwazzjoni tal-Membri f'każ ta’ maternità.

Il-Kumitat għad-Dritttijiet tan-Nisa hu tal-fehma li kull riforma tal-liv tal-ġenituri għandha 
tkun identifikata fil-livell tar-Regoli msemmija hawn fuq (l-Att ta’ l-1976, Statut tal-Membri 
fil-Parlament Ewropew, Regolament Intern ta’ l-Istituzzjoni) filwaqt li fl-istess ħin tqis l-
ispeċifiċitajiet li jirriżultaw mid-dritt tal-kariga. F’dan il-kuntest, jista’ jkun eżaminat bl-istess 
mod liv tal-ġenituri għall-missirijiet. 

B'mod ġenerali, Membru titulari li jiġi sospiż b'mod temporanju, fuq talba tiegħu stess, mill-
kariga tiegħu, jitlef id-drittijiet kollha tal-kariga tiegħu inklużi l-immunità parlamentari u d-
drittijiet soċjali kollha għall-perjodu tas-suspensjoni. 

Soluzzjoni oħra hija li jiġi rikonoxxut li hemm nuqqas rigward il-maternità fl-Att ta' l-1976 u 
għalhekk, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jiġi permess lill-Membri tal-Parlament 
Ewropew li jiġu sospiżi temporanjament mill-kariga tagħhom fejn ikun hemm disposizzjoni 
statutorja fl-Istat Membru fejn ikunu ġew eletti.

******

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex ma jipproponiex l-emendi għar-
Regoli ta' Proċedura.
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