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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Problematica

Propunerea comisiei competente răspunde propunerii colegului Richard Corbett, una din 
consecinţele acesteia fiind încălcarea unei reguli fundamentale a democraţiei parlamentare, 
conform căreia deputaţii votează individual şi personal, care a fost ratificată prin articolul 4 
alineatul (1) din Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct, în special cu ocazia voturilor în şedinţă plenară. Într-adevăr, proiectul de 
raport al lui Méndez de Vigo urmăreşte recunoaşterea puterii statelor membre de a adopta 
dispozitive care să permită înlocuirea temporară a unui deputat în exercitarea mandatului său, 
asigurându-i astfel concediul parental.

În cazul înlocuirii temporare a unui deputat, trebuie, mai întâi, reluată discuţia privind 
limitarea înlocuirii temporare doar la concediul parental, după naştere sau adopţie. Nu s-ar 
putea ca această logică să se aplice şi altor situaţii familiale, care ar permite înlocuirea 
temporară a deputatului, pentru a se favoriza concilierea vieţii familiale şi cu cea profesională, 
cum ar fi, de exemplu, un concediu de boală de lungă durată sau un membru al familiei aflat, 
legal, în întreţinere care necesită îngrijiri pe termen lung? În caz contrar, aplicarea articolului 
21 (cheltuieli medicale) din reglementările privind cheltuielile şi indemnizaţiile deputaţilor nu 
ar trebui adaptată acestei necesităţi?

Însă prima problemă fundamentală urmăreşte distincţia dintre un mandat politic şi un contract 
de muncă. Democraţia parlamentară se bazează pe două elemente: continuitatea mandatului şi 
independenţa deputatului. Un deputat în Parlamentul European desfăşoară, în mod liber, un 
mandat electoral limitat în timp, pentru care depune un jurământ individual şi primeşte 
indemnizaţii parlamentare şi asigurări sociale în conformitate cu dispoziţiile în vigoare. 
Având în vedere principiul continuităţii mandatului, un deputat nu-şi va putea pierde 
mandatul, cu excepţia situaţiilor menţionate în dispoziţiile naţionale (articolul 12 alineatul (2) 
din Actul din 1976), de exemplu invalidarea mandatului în caz de nerespectare gravă a 
obligaţiilor sale. Exercitarea mandatului nu este deci comparabilă cu un loc de muncă 
remunerat. Din cauza acestor principii, dreptul comunitar nu a permis niciodată ca un deputat 
în Parlament să-şi delege temporar drepturile de vot unui alt deputat. În această privinţă, 
raportorul dumneavoastră îşi însuşeşte proiectul de aviz trimis Comisiei pentru afaceri 
juridice. Prin urmare, această distincţie demonstrează că este nejustificată invocarea unui 
„concediu parental” în cazul unui deputat.

În acest context, raportorul pentru aviz doreşte să reamintească, în încheiere, că numeroasele 
şi generoasele drepturi sociale de care beneficiază în prezent deputaţii în Parlamentul 
European şi familiile acestora, precum şi regulile de utilizare a indemnizaţiilor parlamentare 
(cheltuieli de transport, cheltuieli generale, indemnizaţii de secretariat), ţin cont de 
circumstanţele legate de graviditate. Aceste drepturi, în raport cu situaţia din numeroase state 
membre, au o valoare mult mai ridicată decât drepturile sociale ale deputaţilor la nivel 
naţional.
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Concluzii

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe salută orice iniţiativă de îmbunătăţire 
a situaţiei deputaţilor în caz de absenţă a acestora din motive de maternitate sau paternitate.

Cu toate acestea, Comisia pentru drepturile femeii consideră că o suspendare a mandatului pe 
motiv de maternitate sau paternitate şi o înlocuire provizorie a deputatului respectiv ar fi în 
contradicţie cu principiile elementare ale dreptului la mandat. Într-adevăr, articolul 13 din 
Actul din 1976 menţionează în mod expres că în cazul în care un loc devine vacant în cursul 
perioadei legislative, trebuie găsit un înlocuitor pentru restul perioadei. 
Comisia pentru drepturile femeii este de părere că abordarea menţionată la articolul 28 
alineatul (3) din regulamentul privind cheltuielile şi indemnizaţiile deputaţilor în Parlamentul 
European, care acordă unei deputate gravide posibilitatea de a nu participa la reuniuni trei luni 
înainte de naştere şi şase luni după naştere, ţine cont, în mod suficient, de situaţia deputaţilor 
în caz de maternitate.

Comisia pentru drepturile femeii estimează că orice reformă a concediului parental ar trebui 
să se regăsească la nivelul regulamentului sus-menţionat (Actul din 1976, Statutul deputaţilor 
în Parlamentul European, Regulamentul intern al instituţiei), ţinând seama de caracterul 
specific al dreptului la mandat. În acest context, ar putea fi, de asemenea, examinat un 
concediu parental pentru bărbaţi. 

În general, ar trebui avut în vedere că membrul titular care ar fi suspendat temporar, la cerere, 
exercitarea mandatului său, îşi pierde, pe durata suspendării, toate drepturile inerente 
exercitării mandatului, inclusiv imunitatea parlamentară şi integralitatea drepturilor sociale. 

O altă soluţie ar consta în recunoaşterea unei lacune privind cazurile de maternitate din Actul 
din 1976 şi, prin urmare, să li se permită deputaţilor, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, să beneficieze de suspendarea temporară a mandatului de îndată ce această 
suspendare este prevăzută de legislaţia statului membru în care sunt aleşi.

******

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe invită Comisia pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, să nu propună adoptarea amendamentelor la regulament.


