
PA\646197PL.doc PE 380.790v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

WERSJA TYMCZASOWA
2006/2025(REG)

21.12.2006

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie przepisów obowiązujących posłów w przypadku narodzin dziecka
(2006/2025 (REG))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Anna Záborská



PE 380.790v02-00 2/4 PA\646197PL.doc

PL

PA_Legrej



PA\646197PL.doc 3/4 PE 380.790v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Problematyka

Propozycja właściwej komisji powstała w odpowiedzi na propozycję kolegi Richarda 
Corbetta, która skutkowałaby między innymi naruszeniem podstawowej zasady demokracji 
parlamentarnej, potwierdzonej w art. 4 ust. 1 aktu z 1976 r. dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, 
zgodnie z którą posłowie głosują indywidualnie i osobiście, w szczególności podczas 
głosowań na posiedzeniach plenarnych. Projekt sprawozdania Íñigo Méndeza de Vigo 
zmierza bowiem do przyznania państwom członkowskim prawa do podjęcia środków 
umożliwiających tymczasowe zastąpienie posła w wykonywaniu jego mandatu w celu 
zapewnienia mu możliwości przebywania na urlopie wychowawczym.

W przypadku tymczasowego zastąpienia posła należy przede wszystkim zakwestionować
ograniczenie go tylko do przypadku urlopu wychowawczego po urodzeniu się lub adopcji 
dziecka. Czy tego sposobu myślenia nie należałoby stosować także w innych sytuacjach 
rodzinnych uzasadniających tymczasowe zastąpienie posła, co sprzyjałoby pogodzeniu życia 
rodzinnego i zawodowego, na przykład w razie długotrwałego zwolnienia chorobowego lub 
konieczności długotrwałej opieki nad członkiem rodziny pozostającym zgodnie z prawem na 
utrzymaniu posła? Innymi słowy, czy nie należałoby odpowiednio do takich potrzeb 
dostosować art. 21 (koszty opieki medycznej) przepisów dotyczących zwrotu kosztów 
oraz diet posłów?

Jednak pierwsza podstawowa kwestia polega na rozróżnieniu pomiędzy mandatem 
politycznym i umową o pracę. Demokracja parlamentarna opiera się na dwóch elementach: 
ciągłość mandatu i niezależność posła. Poseł do Parlamentu Europejskiego swobodnie 
wykonuje swój ograniczony czasowo mandat wyborczy, w ramach którego składa 
indywidualną przysięgę i za który zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymuje diety 
poselskie oraz świadczenia socjalne. Z uwagi na zasadę ciągłości mandatu nie można 
pozbawić posła mandatu poza wyjątkami przewidzianymi w prawie krajowym (art. 12 ust. 2 
aktu z 1976 r.), np. utrata mandatu w przypadku poważnego zaniedbania obowiązków. Tym 
samym wykonywania mandatu nie da się porównać z pracą, za którą pobiera się 
wynagrodzenie. Ze względu na te zasady prawo wspólnotowe nigdy nie zezwoliło posłom do 
Parlamentu na czasowe przekazanie swojego prawa głosu innemu posłowi. W tym względzie 
sprawozdawca komisji opiniodawczej, do której skierowano tę sprawę, zgadza się 
z projektem opinii przedłożonym Komisji Prawnej. Rozważane tutaj rozróżnienie dowodzi 
zatem, że mówienie o ,,urlopie wychowawczym” dla posła jest nieuzasadnione.

W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej chciałby wreszcie przypomnieć, 
że liczne i szczodre świadczenia socjalne, z których korzystają obecnie posłowie Parlamentu 
Europejskiego oraz ich rodziny, jak również zasady korzystania z diet poselskich (koszty 
transportu, koszty ogólne, dodatki na sekretariat) uwzględniają warunki związane z ciążą. 
W porównaniu z sytuacją w wielu państwach członkowskich świadczenia te są znacznie 
wyższe od tych, jakie otrzymują posłowie w parlamentach krajowych.
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Wnioski

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia z zadowoleniem przyjmuje każdą inicjatywę 
mającą na celu poprawienie sytuacji posłów w przypadku ich nieobecności spowodowanej 
narodzinami dziecka.

Niemniej jednak Komisja Praw Kobiet jest zdania, że zawieszenie mandatu z powodu 
narodzin dziecka oraz tymczasowe zastąpienie danego posła naruszałoby podstawowe zasady 
rządzące mandatem. Artykuł 13 aktu z 1976 r. wyraźnie bowiem stanowi, że w przypadku 
wystąpienia wakatu na jednym z miejsc w Parlamencie podczas trwania kadencji, konieczne 
jest obsadzenie tego miejsca na pozostały okres kadencji.
Komisja Praw Kobiet jest zdania, że przysługujące posłance będącej w ciąży na mocy art. 28 
ust. 3 Przepisów dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego 
(ZKDP) trzymiesięczne zwolnienie przed porodem oraz sześciomiesięczne zwolnienie 
po porodzie uwzględnia w wystarczający sposób sytuację posłów w przypadku narodzin 
dziecka.

Komisja Praw Kobiet ocenia, że wszelka reforma dotycząca urlopu wychowawczego powinna 
mieć miejsce na poziomie w/w przepisów (akt z 1976 r., statut posłów w Parlamencie 
Europejskim, regulamin wewnętrzny instytucji) przy należytym uwzględnieniu specyfiki 
wynikającej z prawa mandatu. W tym kontekście można by również rozpatrzyć kwestię 
urlopu wychowawczego dla ojców. 

Należałoby w ogólności rozważyć sytuację, w której poseł tymczasowo zawieszony na swój 
wniosek w wykonywaniu mandatu traci na okres zawieszenia wszystkie prawa wynikające 
ze sprawowania mandatu, w tym immunitet poselski oraz wszelkie prawa socjalne. 

Inne rozwiązanie polegałoby na przyjęciu istnienia luki prawnej w akcie z 1976 r. w sytuacji 
narodzin dziecka i w konsekwencji, zgodnie z zasadą pomocniczości, na umożliwieniu 
posłom korzystania z czasowego zawieszenia mandatu, o ile ustawodawstwo państwa 
członkowskiego, w którym poseł został wybrany, przewiduje takie zawieszenie.

******

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o nieskładanie wniosku o przyjęcie poprawek do Regulaminu.
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