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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Problematika

Návrh príslušného výboru odpovedá na návrh kolegu Richarda Corbetta, pričom jedným z 
jeho dôsledkov bola porušenie základného práva parlamentnej demokracie podľa ktorého 
poslanci hlasujú individuálne a osobne a ktoré schválil článok 4 ods. 1 Aktu z roku 1976 o 
voľbách poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním, najmä počas 
hlasovania na plenárnej schôdzi. Cieľom návrhu správy Méndéza de Vigoa je priznať 
členským štátom právomoc prijať ustanovenia, ktoré umožnia, aby bol poslanec dočasne 
nahradený počas výkonu mandátu s cieľom umožniť mu rodičovskú dovolenku.

V prípade dočasného nahradenia poslanca treba najskôr spochybniť obmedzenie dočasného 
nahradenia na výlučne rodičovskú dovolenku, po narodení alebo osvojení dieťaťa. Nemohol 
by sa tento spôsob uvažovania uplatniť aj na iné rodinné situácie, ktoré budú mať za následok 
dočasné nahradenie poslanca s cieľom podporiť zosúladenie rodinného a pracovného života v 
prípade dlhodobej práceneschopnosti alebo opatrovanie člena rodiny, ktorý si vyžaduje 
dlhodobú starostlivosť? To znamená, nemalo by byť uplatnenie článku 21 (liečebné náklady) 
pravidiel o výplate príspevkov a úhrade nákladov prispôsobené tejto nevyhnutnosti?

Ale predmetom prvej základnej otázky je rozdiel medzi politickým mandátom a pracovnou 
zmluvou. Parlamentná demokracia sa opiera o dva prvky: kontinuitu mandátu a nezávislosť 
zvoleného zástupcu. Poslanec Európskeho parlamentu slobodne plní časovo obmedzený 
volebný mandát, na ktorý individuálne zložil sľub a počas ktorého dostáva  parlamentné 
príspevky a sociálne dávky v súlade s platnými ustanoveniami. Vzhľadom na zásadu 
kontinuity mandátu, poslanec nemôže byť zbavený mandátu, okrem prípadu straty mandátu v 
prípade vážneho porušenia povinností, a to na základe vnútroštátnych ustanovení (článok 12 
ods. 2 Aktu z roku 1976). Vykonávanie mandátu sa teda nedá porovnať s plateným 
zamestnaním. Na základe týchto princípov právne predpisy Spoločenstva nikdy neumožňovali 
poslancovi Parlamentu, aby dočasne delegoval svoje hlasovacie právo na iného poslanca. V 
tejto súvislosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko, ktorý bol vecou poverený, 
súhlasí s návrhom stanoviska predloženým výboru pre právne veci.  Uvedené rozlíšenie 
svedčí o tom, že odvolávanie sa na „rodičovskú dovolenku“ pre poslanca nie je oprávnené.

Spravodajkyňa požiadaná o stanovisko si napokon želá pripomenúť, že početné a štedré 
sociálne práva, ktoré sú momentálne k dispozícii poslancom Európskeho parlamentu a ich 
rodinám, ako aj pravidlá používania parlamentných príspevkov (cestovné náklady, všeobecné 
príspevky, príspevky na asistentskú výpomoc) zohľadňujú podmienky spojené s 
tehotenstvom.  V porovnaní so situáciou v mnohých členských štátoch sú tieto práva značne 
väčšie než sociálne práva volených zástupcov na vnútroštátnej úrovni.
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Záver

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť uvíta každú iniciatívu na zlepšenie situácie poslancov 
v prípade ich absencie z dôvodov materstva alebo otcovstva.

Výbor pre práva žien je však toho názoru, že prerušenie mandátu z dôvodu materstva alebo 
otcovstva a dočasné nahradenie konkrétneho poslanca by bolo v protiklade so základnými 
princípmi práva mandátu. Článok 13 Aktu z roku 1976 výslovne stanovuje, že v prípade, ak 
sa uvoľní poslanecké kreslo počas funkčného obdobia, toto kreslo musí byť obsadené pre 
zvyšok obdobia. Dočasné nahradenie je teda vylúčené. 
Výbor pre práva žien zastáva názor, že prístup čl. 28 ods. 3 Pravidiel o výplate príspevkov a 
úhrade nákladov pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorý tehotnej poslankyni priznáva 
trojmesačné voľno pred pôrodom a šesťmesačné po pôrode, berie dostatočne do úvahy 
situáciu poslankýň v prípade materstva.

Výbor pre práva žien sa domnieva, že akákoľvek reforma rodičovskej dovolenky by sa mala 
vzťahovať na spomenutú právnu úpravu (Akt z roku 1976, štatút poslancov v Európskom 
parlamente, rokovací poriadok inštitúcie) a mala by brať ohľad na špecifiká plynúce z práva 
mandátu.  V tejto súvislosti by mohla byť prehodnotená i otázka rodičovskej dovolenky pre 
otcov. 

Vo všeobecnosti je potrebné zvážiť, že by zvolený poslanec, ktorému by bol na vlastnú 
žiadosť dočasne pozastavený výkon mandátu, stratil počas doby pozastavenia všetky práva 
spojené s výkonom mandátu vrátane parlamentnej imunity a všetkých sociálnych práv.  

Iné riešenie by spočívalo vo využití medzery týkajúcej sa materstva v Akte z roku 1976 a v 
dôsledku toho umožniť poslancom podľa princípu subsidiarity dočasné pozastavenie mandátu 
pokiaľ je toto pozastavenie v súlade s legislatívou členského štátu, v ktorom bol poslanec 
zvolený.

******

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor nenavrhol prijatie PDN k nariadeniu.


