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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A problemática

A proposta da comissão competente surge na sequência da proposta do deputado Richard 
Corbett, que teria, nomeadamente, como consequência infringir uma regra fundamental da 
democracia parlamentar, que foi ratificada pelo nº 1 do artigo 4º do Acto de 1976 relativo à 
eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, segundo a 
qual os representantes votam individual e pessoalmente, em especial por ocasião das votações 
em sessão plenária. Com efeito, o relatório Méndez de Vigo visa atribuir aos 
Estados-Membros o poder de adoptar disposições que permitam a substituição temporária de 
um deputado no exercício do seu mandato para fins de uma licença parental.

Em caso de substituição temporária de um deputado, cabe desde já pôr em questão a sua 
limitação exclusiva à licença parental, após um nascimento ou uma adopção. Não poderia a 
mesma lógica aplicar-se também a outras situações familiares susceptíveis de dar igualmente 
lugar a uma substituição temporária do deputado, tendo em vista conciliar vida familiar e vida 
profissional como, por exemplo, nos casos de uma licença por doença de longa duração ou de 
doença de um membro da família legalmente a cargo do deputado que careça de assistência a 
longo prazo? Por outras palavras, não deveria a aplicação do artigo 21º (Despesas médicas) da 
Regulamentação referente às Despesas e Subsídios dos Deputados ser adaptada a esta 
necessidade?

Porém, a primeira questão fundamental visa estabelecer uma distinção entre mandato político 
e contrato de trabalho. A democracia parlamentar baseia-se em dois elementos: a continuidade 
do mandato e a independência do eleito. Um deputado ao Parlamento Europeu desempenha 
livremente um mandato eleitoral limitado no tempo para cujo exercício presta juramento a 
título individual e pelo qual aufere um determinado número de subsídios parlamentares e os 
direitos sociais previstos pelas disposições em vigor. Dado o princípio de continuidade do 
mandato, este não poderá ser retirado a um deputado, salvo por força de disposições nacionais 
(nº 2 do artigo 12º do Acto de 1976), por exemplo a destituição do mandato em caso de 
incumprimento grave das suas obrigações. O exercício do mandato não é, pois, comparável a 
um trabalho remunerado. É em virtude destes princípios que a legislação comunitária nunca 
autorizou um deputado a delegar temporariamente o seu direito de voto noutro deputado. 
Nesta óptica, a relatora de parecer perfilha o projecto de parecer apresentado à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos. Em consequência desta distinção, não se justifica falar de "licença 
parental" no caso de um deputado.

Neste contexto, a relatora de parecer gostaria, por último, de recordar que os numerosos, e 
generosos, direitos sociais de que beneficiam actualmente os deputados ao Parlamento 
Europeu e respectivas famílias, bem como as regras de utilização dos subsídios parlamentares 
(despesas de transporte, despesas gerais, subsídio de secretariado) têm em conta as condições 
ligadas à gravidez. Esses direitos traduzem-se, comparativamente à situação em numerosos 
Estados-Membros, num montante muito superior àquele de que os deputados nacionais 
beneficiam a título dos respectivos direitos sociais.
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Conclusão

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros congratula-se com todo o 
tipo de iniciativas que visem melhorar a situação dos deputados em caso de ausência por 
motivos de maternidade ou de paternidade.

Contudo, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros é de opinião que a 
suspensão do mandato por razões de maternidade ou de paternidade e a substituição 
temporária do deputado em questão colidem com os princípios elementares do direito de 
exercício do mandato. Com efeito, o nº 1 do artigo 12º do Acto de 1976 estabelece claramente 
que as vaga ocorridas no decurso da legislatura deverão ser preenchidas até ao termo dessa 
legislatura.

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros considera que a abordagem 
prevista do nº 3 do artigo 28º da Regulamentação referente às Despesas e Subsídios dos 
Deputados ao Parlamento Europeu, que dispensa uma deputada grávida de assistir às reuniões 
oficiais do Parlamento durante um período de três meses antes do parto e de seis meses após o 
mesmo, tem suficientemente em conta a situação dos deputados em caso de maternidade.

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros considera que qualquer 
reforma das disposições relativas à licença parental deverá ter lugar no quadro da 
regulamentação anteriormente referida (Acto de 1976, Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu, Regimento), tendo simultaneamente em conta as especificidades decorrentes do 
exercício do mandato. Neste contexto, poder-se-ia examinar igualmente a possibilidade de 
prever uma licença parental para os pais.

Em geral, deveria partir-se da premissa de que o deputado titular cujo mandato é 
temporariamente suspenso a seu pedido perde, durante o período de suspensão, todos os 
direitos inerentes ao exercício do mandato, incluindo a imunidade parlamentar e a totalidade 
dos seus direitos sociais.

Uma outra solução consistiria em evocar a existência de uma lacuna no Acto de 1976, no que 
se refere às situações de maternidade, e, por conseguinte, permitir, segundo o princípio de 
subsidiariedade, que os deputados beneficiem da suspensão temporária do mandato nos casos 
em que a mesma esteja contemplada na legislação do Estado-Membro no qual o deputado foi 
eleito.

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a não propor a adopção de 
alterações ao Regimento.


