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BEKNOPTE MOTIVERING

Problematiek

Het voorstel van de bevoegde commissie sluit aan bij het voorstel van collega Richard 
Corbett, dat onder andere tot gevolg zou hebben dat inbreuk wordt gemaakt op een grondregel 
van de parlementaire democratie, namelijk dat de leden individueel en persoonlijk hun stem 
uitbrengen. Deze grondregel is vastgelegd in artikel 4, lid 1 van de Akte van 1976 betreffende 
de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen, in het bijzonder bij stemmingen ter plenaire 
vergadering. Het ontwerpverslag van Méndez de Vigo beoogt namelijk de lidstaten de 
bevoegdheid te verlenen bijzondere bepalingen op te nemen waardoor een lid tijdelijk in de 
uitoefening van zijn mandaat vervangen kan worden om hem of haar in de gelegenheid te 
stellen ouderschapsverlof op te nemen.

In geval van tijdelijke vervanging van een lid moet in de eerste plaats gekeken worden of deze 
tijdelijke vervanging beperkt dient te blijven tot enkel en alleen het ouderschapsverlof na 
geboorte of adoptie. Zou een en ander niet eveneens van toepassing kunnen zijn op andere 
gezinssituaties waardoor een lid tijdelijk vervangen moet worden teneinde de combinatie van 
werk en gezin te bevorderen, zoals bijvoorbeeld een langdurig ziekteverlof of de langdurige 
intensieve zorg voor een gezinslid waarvoor een lid een wettelijke zorgtaak heeft? En zou dan 
ook de toepassing van artikel 21 (medische kosten) van de regeling kosten en vergoedingen 
van de leden niet aangepast moeten worden aan die noodzaak?

Maar in de eerste plaats rijst de fundamentele vraag betreffende het onderscheid tussen een 
politiek mandaat en een arbeidscontract. De parlementaire democratie is gebaseerd op twee 
elementen: continuïteit van het mandaat en de onafhankelijkheid van de gekozen 
vertegenwoordiger. Een lid van het Europees Parlement vervult vrijwillig een 
verkiezingsmandaat voor een bepaalde tijd, waarvoor hij persoonlijk beëdigd wordt en 
waarvoor hij parlementaire vergoedingen en sociale uitkeringen ontvangt overeenkomstig de 
geldende bepalingen. Gelet op het beginsel van continuïteit van het mandaat kan een 
vertegenwoordiger niet van zijn mandaat worden ontheven, behoudens krachtens nationale 
bepalingen (artikel 12, lid 2 van de Akte van 1976), zoals ontzetting uit het mandaat in geval 
van een ernstige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. De uitoefening van het 
mandaat is dus niet te vergelijken met een baan waarvoor een salaris wordt ontvangen. Juist 
wegens deze beginselen heeft het communautaire recht nooit aan een lid van het Parlement de 
mogelijkheid geboden om tijdelijk zijn stemrecht over te dragen aan een ander lid. In dat 
opzicht wenst uw rapporteur voor advies te dezen het ontwerpadvies aan de Commissie 
juridische zaken over te nemen. Dit onderscheid maakt derhalve duidelijk dat eventuele 
invoering van "ouderschapsverlof" voor een gekozen lid niet gerechtvaardigd is.

In dit kader wenst uw rapporteur voor advies er tenslotte aan te herinneren dat bij de 
toekenning van de vele, niet onaanzienlijke sociale rechten die de leden van het Europees 
Parlement en hun gezinnen op dit moment genieten, alsmede in de gebruiksregels voor 
parlementaire vergoedingen (reiskosten, algemene kosten, secretariaatsvergoedingen) reeds 
rekening wordt gehouden met de omstandigheden van een zwangerschap. Deze rechten zijn, 
vergeleken met de situatie in een groot aantal lidstaten, veel hoger dan de sociale rechten van 
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gekozen vertegenwoordigers op nationaal niveau.

Conclusie

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is verheugd over elk initiatief dat 
wordt genomen om de situatie van de leden in geval van hun afwezigheid in verband met 
moeder- of vaderschap te verbeteren.

Toch is de Commissie rechten van de vrouw van mening dat opschorting van het mandaat in 
verband met moeder- of vaderschap en een tijdelijke vervanging van het betrokken lid botst 
met de grondbeginselen van het mandaatrecht. In artikel 13 van de Akte van 1976 wordt 
namelijk uitdrukkelijk bepaald dat ingeval een zetel vacant komt gedurende de 
zittingsperiode, deze zetel voor de resterende duur van die periode moet worden ingevuld. 
De Commissie rechten van de vrouw is van mening dat in artikel 28, § 3 van de regeling 
kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement (FID), op grond waarvan 
een zwanger lid drie maanden vóór en zes maanden na de bevalling is vrijgesteld, in 
voldoende mate rekening wordt gehouden met de situatie van leden in geval van 
moederschap.

De Commissie rechten van de vrouw is van oordeel dat elke hervorming van het 
ouderschapsverlof dient plaats te vinden op het niveau van de bovengenoemde regeling (Akte 
van 1976, Statuut van de leden van het Europees Parlement, huishoudelijk reglement van de 
instelling), met inachtneming van de specifieke kenmerken die uit het mandaatrecht 
voortvloeien. In die context zou ook het verlenen van vaderschapsverlof kunnen worden 
onderzocht. 

In het algemeen zou in overweging moeten zijn genomen dat het lid dat op eigen verzoek 
tijdelijk van de uitoefening van zijn mandaat is ontheven, voor de duur van zijn opschorting 
alle aan de uitoefening van het mandaat verbonden rechten verliest, waaronder de 
parlementaire immuniteit en alle sociale rechten. 

Een andere oplossing zou zijn er de voorkeur aan te geven een hiaat te laten bestaan voor wat 
betreft het moederschap in de Akte van 1976. Dan zouden volgens het subsidiariteitsbeginsel 
de leden hun mandaat tijdelijk kunnen opschorten indien in deze opschorting is voorzien in de 
wetgeving van de lidstaat waarin de vertegenwoordiger is gekozen.

******

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid nodigt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken uit voor te stellen de amendementen op het Reglement niet 
aan te nemen.


