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KORTFATTAD MOTIVERING

Frågeställningen

I förslaget från det behöriga utskottet bemöts Richard Corbetts förslag som, särskilt när det 
gäller omröstningar i plenum, strider mot en av den parlamentariska demokratins 
grundläggande regler enligt vilken ledamöterna röstar individuellt och personligen. Denna 
regel fastställs i artikel 4.1 i akten från 1976 om allmänna direkta val av företrädare i 
Europaparlamentet. I Íñigo Méndez de Vigos förslag till betänkande eftersträvas att man skall 
ge medlemsstaterna behörighet att anta bestämmelser som tillåter att ledamöter tillfälligt 
ersätts i utövandet av sina mandat för att de skall kunna vara föräldralediga.

När det gäller ett tillfälligt ersättande av en ledamot måste man först av allt ifrågasätta att det 
tillfälliga ersättandet begränsas till endast föräldraledigheten efter födelsen eller adoptionen. 
Skulle inte detta resonemang också kunna tillämpas på andra familjesituationer som motiverar
ett tillfälligt ersättande av ledamoten för att främja förenandet av arbete och familj, som till 
exempel en långtidssjukskrivning eller att en familjemedlem som omfattas av 
försörjningsansvar kräver långtidsvård? Med andra ord, borde inte tillämpningen av artikel 21 
(sjukvårdskostnader) i bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till 
ledamöterna anpassas till detta behov?

Den första grundläggande frågan gäller dock distinktionen mellan ett politiskt mandat och ett 
anställningsavtal. Den parlamentariska demokratin grundar sig dels på mandatets kontinuitet, 
dels på den folkvaldes oberoende. En ledamot av Europaparlamentet innehar obundet ett 
mandat begränsat till den tid för vilken han personligen åtagit sig mandatet och under vilken 
han får ersättning och sociala förmåner i enlighet med gällande regler. Med hänsyn till 
principen om mandatets kontinuitet kan en ledamot inte avsättas från sitt mandat, förutom på 
grund av nationella bestämmelser (artikel 12.2 i akten från 1976), till exempel när det gäller 
ett tillbakadragande av mandatet då någon grovt har åsidosatt sina skyldigheter. Utövandet av 
mandatet är alltså inte jämförbart med en anställning som löntagare. Med anledning av dessa 
principer har gemenskapsrätten aldrig tillåtit att en parlamentsledamot tillfälligt överför sin 
rösträtt på en annan ledamot. I detta avseende instämmer föredraganden i det förslag till 
yttrande som lämnats till utskottet för rättsliga frågor. Följaktligen visar denna distinktion att 
kravet på ”föräldraledighet” för folkvalda inte är berättigat.

I detta sammanhang vill föredraganden slutligen påminna om att de många och frikostiga 
sociala förmåner som Europaparlamentets ledamöter och deras familjer för närvarande 
åtnjuter, samt reglerna för utnyttjande av ledamöternas ersättningar (resekostnader, allmänna 
kostnader, sekretariatsersättningar), är anpassade till graviditeten. Med hänsyn till situationen 
i många medlemsstater uppgår dessa förmåner till ett belopp som är betydligt högre än de 
sociala förmånerna för de folkvalda på nationell nivå.

Slutsatser

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män gläds åt varje 
initiativ för att förbättra ledamöternas situation när det gäller frånvaro på grund av moderskap 
eller faderskap.
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Utskottet för kvinnors rättigheter anser ändå att en suspendering av mandatet på grund av 
moderskap eller faderskap och ett tillfälligt ersättande av ledamoten i fråga skulle stå i strid 
med de grundläggande principerna för mandaten. I artikel 13 i akten från 1976 uppges det 
uttryckligen att om en plats blir vakant under en mandatperiod så skall denna plats besättas för 
den återstående mandattiden.

Utskottet för kvinnors rättigheter anser att man i artikel 28.3 i bestämmelserna för 
kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter 
(FID-bestämmelserna), där en ledamot som är gravid beviljas ett uppskov på tre månader 
innan förlossningen och sex månader efter förlossningen, i tillräcklig grad tar hänsyn till 
ledamöternas situation vid moderskap.

Utskottet för kvinnors rättigheter anser att varje reformering av föräldraledigheten bör ske på
samma plan som ovan nämnda bestämmelser (akten från 1976, Europaparlamentets 
ledamotsstadga, institutionens interna bestämmelser) och att man samtidigt bör beakta de 
särskilda omständigheterna i samband med mandaten. I detta sammanhang skulle också en 
föräldraledighet för fadern kunna undersökas. 

I allmänhet måste man räkna med att den ordinarie ledamot som på egen begäran tillfälligt 
ersätts i utövandet av sitt mandat under uppskovsperioden förlorar alla rättigheter som är 
knutna till utövandet av mandatet inklusive den parlamentariska immuniteten och alla sina 
sociala rättigheter.

En annan lösning skulle vara att hävda att det finns en lucka när det gäller behandlingen av
moderskap i akten från 1976 och att följaktligen enligt subsidiaritetsprincipen låta 
ledamöterna tillfälligt få uppskov i mandatet, då detta uppskov är i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat där ledamoten är vald.

******

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott föreslå att ändringarna av 
bestämmelserna förkastas.


