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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: a Holland Királyság felsőházának indokolt véleménye a szülők és gondozók 

vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, 

valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A holland felsőház a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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Dátum: 2017. június 27. 

Tárgy: A felsőház indokolt véleménye a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtéséről szóló uniós javaslat (COM(2017)0253) szubszidiaritásáról 

Hivatkozási számunk: 161367.01u 

 

Tisztelt Juncker Úr! 

 

A holland parlament felsőháza a szubszidiaritás elve szempontjából megvizsgálta a szülők és 

a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, 

valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló uniós javaslatot 

(COM(2017)0253). 

 

Jelen levelemmel tájékoztatom Önt a holland parlament felsőházának álláspontjáról. 

 

A felsőház többségének1 véleménye szerint a javaslat nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás 

elvét. A felsőház véleménye szerint 

 a javaslat nem érint olyan határokon átnyúló problémát vagy témakört, amelyet 

kizárólag uniós szintű intézkedések révén lehet kezelni. Emellet nem érint olyan 

határokon átnyúló problémát vagy témakört, amelyet a tagállamok ne lennének 

képesek megoldani. Ráadásul nem világos, hogy a munka és a magánélet egyensúlyára 

vonatkozó szabályozás tagállamok közötti harmonizálása milyen előnyökkel jár a 

belső piac működése szempontjából; 

 a szociálpolitika és ezzel összefüggésben a munka és a magánélet egyensúlya 

elsődlegesen a nemzeti szintű döntéshozatal körébe tartozó ügy. A munka és a 

magánélet közötti egyensúly mindenekelőtt egyéni döntés, illetve szükség esetén 

nemzeti politika kérdése, amelyek mindegyike sajátos nemzeti, szociális és kulturális 

megfontolásokból ered, és részben a nemzeti szakpolitikai rendszeren alapul. 

 

A holland parlament felsőháza a fenti okok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az 

Európai Bizottság nem bizonyította kielégítő módon, hogy az irányelvre irányuló javaslat 

összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével. 

 

Ezzel azonos tartalmú levelet küldtünk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland 

kormánynak is. 

 

Tisztelettel: 

                                                 
1 A felsőházban a következő képviselőcsoportok foglalnak helyet: VVD (13 mandátum), PVV (9 mandátum), 

ChristenUnie (3 mandátum), Partij voor de Dieren (2 mandátum), SGP (2 mandátum) és 50Plus (2 mandátum). 

A felsőházban 75 képviselő foglal helyet. 
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