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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko nizozemské První komory týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko nizozemské První komory týkající se výše 

uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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předseda Evropské komise 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgie 

 

 

Datum: 27. června 2017 

Věc: Odůvodněné stanovisko První komory k dodržení zásady subsidiarity u návrhu 

směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

(COM(2017)0253) 

Naše značka: 161367.01u 

 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

První komora Generálních stavů provedla posouzení návrhu směrnice o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 

2010/18/EU (COM(2017)0253) s ohledem na zásadu subsidiarity. 

 

Tímto dopisem Vám sdělujeme stanovisko První komory. 

 

Většina členů První komory1 se domnívá, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

První komora se domnívá, že 

 návrh se netýká nadnárodního problému či tématu, který by bylo možné řešit pouze 

opatřením na úrovni EU. Netýká se ani žádného nadnárodního problému či tématu, 

který by nemohly řešit členské státy. Není ani zjevné, jaký by měl být přínos 

harmonizace předpisů členských států v oblasti pracovního a soukromého života 

z hlediska fungování vnitřního trhu; 

 sociální oblast a tím i zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je 

v kompetenci členských států. Sladění pracovního a rodinného života je otázkou 

osobních rozhodnutí, v některých případech i záležitostí vnitrostátní politiky, 

a vyplývá ze specifických národních a sociálně-kulturních aspektů, které částečně 

vycházejí z vnitrostátní politiky. 

 

Z těchto důvodů dospěla První komora Generálních stavů k závěru, že Evropská komise 

dostatečně neprokázala, že návrh směrnice je v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

Stejný dopis je zaslán Evropskému parlamentu, Radě a nizozemské vládě. 

 

S pozdravem  

 

A. Broekers-Knol 

                                                 
1 Parlamentní kluby VVD (13 křesel), PVV (9 křesel), SP (9 křesel), ChristenUnie (3 křesla), Partij voor de 

Dieren (2 křesla), SGP (2 křesla), 50Plus (2 křesla). První komora Generálních stavů čítá celkem 75 křesel. 
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