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Tema: Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pagrįsta nuomonė dėl 

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo 

patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl 

minėto pasiūlymo dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

NACIONALINĖ ASAMBLĖJA 

 

1958 M. SPALIO 4 D. KONSTITUCIJA 

 

KETURIOLIKTOJI KADENCIJA 

 

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA 

 

2017 m. kovo 10 d. 

 

 

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS, 

 

 

kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo 

nuostatas atitikties subsidiarumo principui (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 151-9 straipsnį ši rezoliucija laikoma galutine; rezoliucijos 

turinys pateikiamas toliau. 

                                                 
Žr. numerius: 4529 ir 4537. 
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Vienintelis straipsnis 

Nacionalinė Asamblėja, 

atsižvelgdama į Konstitucijos 88-6 straipsnį, 

atsižvelgdama į Nacionalinės Asamblėjos darbo tvarkos taisyklių 151-9 straipsnį,  

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutarties 5 ir 7 straipsnius, 

atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 168 straipsnius, 

atsižvelgdama į Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, 

pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 

3 straipsnį, 

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, 

pridedamą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB 

dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, 

atsižvelgdama į 2017 m. sausio 10 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo 

nuostatas (COM(2016)0822), 

kadangi Europos Komisija mano, kad reglamentavimas nustatant ribojamas veiklos rūšis 

turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai tomis priemonėmis siekiama išvengti didelės žalos 

viešojo intereso tikslams; 

taip pat atsižvelgdama į tai, kad Komisija mano, kad valstybės narės negali deramai pašalinti 

neproporcingų apribojimų įgyti reglamentuojamas profesijas ar verstis jomis; 

kadangi pasiūlymas dėl direktyvos išplečia proporcingumo patikros taikymo sritis į ją 

įtraukdamas reglamentuojamas profesijas, patenkančias į minėtos Direktyvos 2005/36/EB 

taikymo sritį, 

kadangi dėl pasiūlytos proporcingumo patikros galėtų susilpnėti valstybių narių gebėjimas 

įgyvendinti teisės aktus sveikatos arba turizmo srityje;  

kadangi ES veiksmai žmonių sveikatos apsaugos ir gerinimo bei turizmo srityse turėtų tik 

papildyti valstybių narių veiksmus; 

taigi mano, kad minėtas pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo principo. 

2017 m. kovo 10 d., Paryžius. 

Pirmininkas,  

Parašas: Claude Bartolone  


