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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as disposições aplicáveis aos deputados em caso de maternidade ou paternidade
(2006/2025(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0616/2005),

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2006),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 4, nº 4, parágrafos 2 bis e 2 ter (novos)

2 bis.  Quando a autoridade competente 
de um Estado-Membro notificar o 
Presidente da substituição temporária de 
uma deputada ao Parlamento Europeu 
por motivos de maternidade, em
conformidade com a legislação desse 
Estado, o Presidente informará o 
Parlamento do termo do mandato da
deputada, nos termos do disposto no nº 3 
do artigo 13º do Acto de 20 de Setembro 
de 1976, na data indicada pela autoridade
competente. O Presidente convidará o
novo deputado nomeado a ocupar o seu 
lugar, em conformidade com o disposto 
no artigo 3º.
2 ter. Idêntico procedimento será 
aplicável mutatis mutandis quando a 
autoridade competente de um
Estado-Membro, em conformidade com a 
legislação desse Estado, notificar o 
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Presidente de que cessou o mandato do 
deputado nomeado em conformidade com 
o disposto no parágrafo 2 e que a 
deputada temporariamente substituída 
volta a ocupar as suas funções.

Alteração 2
Artigo 8, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. A regulamentação a que se refere o 
parágrafo precedente estabelecerá, em
particular, as disposições detalhadas que 
regularão a concessão de licenças de 
maternidade ou paternidade aos 
deputados, durante as quais as suas 
ausências das sessões e reuniões do 
Parlamento se consideram justificadas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O presente relatório trata da proposta de alteração do artigo 158º do Regimento 
apresentada pelo deputado Richard Corbett nos termos do artigo 202º do Regimento
(B6−0616/2005). Richard Corbett propõe que seja possível aplicar durante a licença de 
maternidade uma derrogação temporária à norma que estabelece que os deputados devem
votar individual e pessoalmente. A alteração proposta por Richard Corbett seria aplicável 
nomeadamente às votações na sessão plenária e nos grupos políticos. Levanta-se então a 
questão jurídica de saber se a capacidade de organização autónoma do Parlamento 
estabelecida no artigo 199º do Tratado é suficiente para permitir que o Regimento 
contemple uma derrogação temporária a este princípio.

2. Na opinião do relator, a legislação comunitária não permite a adopção de uma disposição
excepcional que permita a um deputado ao Parlamento transferir temporariamente o seu 
direito de voto para outro deputado.

A referência jurídica relevante da legislação comunitária é o artigo 6º, nº 1, do Acto de 20 
de Setembro de 1976, que diz o seguinte:

«Os representantes votam individual e pessoalmente.»

Não está expressamente prevista qualquer derrogação em circunstâncias especiais.

Além disso, no artigo 3º, nº 1, do Regimento do Parlamento Europeu, aprovado em 28 de 
Setembro de 2005, o Parlamento Europeu confirma esta norma:

«Os deputados votarão individual e pessoalmente.

Embora esta disposição só entre em vigor em 2009, não seria correcto incluir disposições 
contraditórias no Regimento do Parlamento Europeu.

O mesmo princípio ficou consagrado no nº 1 do artigo 158º do Regimento e o Parlamento 
Europeu nunca abriu excepções a esta norma.

3. Mas o Parlamento Europeu tem de tomar medidas nesta matéria porque há cada vez mais 
casos de ausência temporária de deputados, devido principalmente à licença de 
maternidade, que perturbam o trabalho parlamentar e prejudicam sobretudo os grupos 
políticos mais pequenos.

4. O presente relatório propõe uma alteração ao Regimento do Parlamento a fim de que as
deputadas possam beneficiar de uma licença de maternidade, na medida em que o direito 
primário da União e o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu 
por sufrágio universal directo («Acto de 20 de Setembro de 1976»), modificado pela 
Decisão do Conselho de 25 de Junho de 2002 e 23 de Setembro de 20021, o permitam.

5. Propõe também uma grande inovação ao reconhecer o direito à licença de paternidade. 
Com esta medida, pretende-se contribuir para a adopção de uma abordagem global que 

  
1 JO L 283 de 21.10.2002, p. 1.
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promova a conciliação de vida profissional e vida privada, tanto de homens como de 
mulheres, objectivo que recebeu o apoio expresso da Comissão Europeia no seu relatório 
de 2006 sobre a igualdade entre homens e mulheres1. Estas modificações destinam-se a, 
no que aos deputados ao Parlamento Europeu diz respeito, dar satisfação ao pedido do 
Parlamento de que «a licença parental, com a garantia simultânea da manutenção do 
emprego, deveria ser adoptada para pais e mães»2. Com efeito, o Parlamento instou à
adopção de medidas para «apoiar a maternidade e a paternidade», a fim de permitir aos 
cidadãos «conciliar a vida profissional com a vida privada e familiar» e «para que os 
casais tenham o número de filhos que desejam».3

6. O princípio da licença de maternidade ou paternidade deve ser estabelecido no 
Regimento do Parlamento de um modo que respeite as actuais competências da Mesa e
permita a flexibilidade necessária aquando da entrada em vigor do novo Estatuto dos 
Deputados. No que respeita à regulamentação referente às despesas e subsídios dos 
deputados, estabelecida pela Mesa do Parlamento em conformidade com o artigo 8 do 
Regimento, deveria ser incluída no Regimento uma disposição adicional que indicasse 
explicitamente que a ausência de um deputado das sessões ou reuniões do Parlamento 
será considerada justificada quando estiver a gozar uma licença de maternidade ou
paternidade, em conformidade com as normas pertinentes a estabelecer pela Mesa. A 
alteração 2 propõe a alteração relevante do artigo 8 do Regimento.

7. Por outro lado, em vários Estados-Membros ou existem normas que permitem a 
substituição temporária dos deputados eleito do Parlamento nacional (nomeadamente em 
Portugal, Dinamarca, Suécia e Letónia) ou está a ser estudada a sua adopção (por 
exemplo, nos Países Baixos). Noutros Estados-Membros (Áustria, Finlândia, Hungria e
Polónia), a ausência duma deputada ao Parlamento nacional é justificada durante a 
licença de maternidade.

8. Com base nestas experiências, o relator propõe que seja reconhecida a um deputado ao
Parlamento Europeu a possibilidade de, numa base de total voluntariado, se fazer 
substituir temporariamente por outro candidato eleito. Como, no direito comunitário, não 
existe actualmente nenhuma base jurídica para a adopção de disposições que permitam a 
substituição temporária de uma deputada ao Parlamento Europeu em caso de 
maternidade, essa substituição só é concebível se a legislação do Estado-Membro em 
causa o permitir. Antes de adoptarem pela primeira vez este tipo de disposições, as 
autoridades legislativas dos Países Baixos contactaram o Parlamento Europeu para saber 
se esta instituição, responsável pela verificação de poderes, em conformidade com o 
artigo 12 do Acto de 20 de Setembro de 1976, consideraria una substituição deste tipo 
compatível com o disposto no Acto de 20 de Setembro de 1976.

9. Nos termos do artigo 13, nº 3, do Acto de 20 de Setembro de 1976, o Parlamento 
Europeu não procede a qualquer verificação das notificações relativas ao termo do 
mandato parlamentar de um deputado por força da legislação nacional. No entanto, a 
designação por um Estado-Membro do deputado que irá ocupar o lugar vago, nos termos 

  
1 COM(2006)0071; veja-se em particular as conclusões da página 9, ponto 3.
2 Resolução do Parlamento Europeu sobre os desafios demográficos e a solidariedade entre gerações 
(2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, nº 39.
3 Nºs 19 e 20 da resolução citada.
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do artigo 12 do Acto, está sujeita à verificação de poderes do deputado pelo Parlamento 
Europeu. Nos termos do artigo 3 do Regimento, esta verificação realiza-se caso a caso 
com base num relatório elaborado pela comissão competente.

Quando um Estado-Membro adopta normas que permitem a substituição temporária de 
um deputado ao Parlamento Europeu eleito em conformidade com as leis eleitorais desse 
Estado, a substituição pode considerar-se conforme com o disposto no Acto de 20 de 
Setembro de 1976, como se pode constatar seguidamente.

Quando um deputado ao Parlamento Europeu pretender beneficiar das normas nacionais 
relativas à licença de maternidade, a autoridade competente desse Estado-Membro, 
depois de comprovar que se encontram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação 
nacional, informaria o Parlamento Europeu de que o mandato parlamentar desse deputado 
cessou, nos termos da legislação nacional, em conformidade com o nº 3 do artigo 13 do 
Acto de 20 de Setembro de 1976. Esta autoridade deve também notificar o Parlamento 
Europeu da eleição do deputado designado para o substituir. Uma vez terminada a 
licença, nos termos da legislação nacional, a autoridade competente do Estado-Membro 
em causa teria de notificar ao Parlamento Europeu o termo do mandato parlamentar do 
substituto, nos termos da legislação nacional, bem como a designação para o lugar do 
deputado que tinha sido substituído em conformidade com o disposto na legislação
nacional.

10. A introdução no Regimento do Parlamento de disposições específicas sobre o 
procedimento de verificação de poderes deve respeitar as prerrogativas da comissão 
competente neste domínio. No entanto, a aplicação de um procedimento especial e 
simplificado poderia oferecer aos Estados-Membros garantias políticas de que o 
Parlamento Europeu reconheceria este tipo de disposições que permitem a substituição 
temporária dos deputados em circunstancias especiais e incitaria os Estados-Membros a 
fazer uso das suas competências legislativas para o efeito.

A alteração 1 contém una proposta de alteração neste sentido. Tem por objectivo
complementar a alteração do artigo 4 do Regimento incluída no projecto de relatório do 
deputado Borut Pahor (PE 367.970 v01-00) e pode ter de ser adaptada em função do 
resultado da votação desse texto.


