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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. 

Nyderlandų Karalystės Pirmieji Rūmai pateikė Parlamentui 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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Gerbiamas Pirmininke, 

 

Generalinių Luomų Pirmieji Rūmai įvertino, ar ES pasiūlymas dėl direktyvos dėl tėvų ir 

prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama 

Tarybos direktyva 2010/18/ES, (COM(2017) 0253), atitinka subsidiarumo principą. 

 

Šiuo laišku informuoju apie Generalinių Luomų Pirmųjų Rūmų nuomonę. 

 

Pirmųjų Rūmų dauguma1 mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Pirmieji 

Rūmai laikosi nuomonės, kad 

 pasiūlymas nesusijęs su tarpvalstybine problema arba klausimu, kuris galėtų būti 

sprendžiamas tik taikant ES lygmens priemones. Jis taip pat nesusijęs su 

tarpvalstybine problema arba klausimu, kurio negalėtų išspręsti valstybės narės. Taip 

pat nėra aišku, kokia pridėtinė vertė būtų sukurta suderinus valstybių narių teisės aktus 

dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, atsižvelgiant į vidaus rinkos 

veikimą; 

 socialinė sritis, taigi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra nacionalinės 

kompetencijos klausimas. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra visų pirma 

yra asmeninio pasirinkimo ir prireikus nacionalinės politikos klausimas ir abu šie 

aspektai susiję su konkrečiais nacionaliniais, socialiniais ir kultūriniais argumentais, iš 

dalies grindžiamais nacionaline politikos sistema. 

 

Dėl išvardytų priežasčių Generalinių Luomų Pirmieji Rūmai daro išvadą, kad Europos 

Komisija nepakankamai įrodė, kad pasiūlymas dėl šios direktyvos atitinka subsidiarumo 

principą. 

 

Tokie patys laiškai išsiųsti Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei. 

 

                                                 
1 Sudaryta iš šių frakcijų: VVD (13 vietų), PVV (9 vietos), SP (9 vietos), Krikščionių sąjungos (nl. 

ChristenUnie) (3 vietos), partijos „Už gyvūnus“ (nl. Partij voor de Dieren) (2 vietos), SGP (2 vietos) ir 50Plus 

(2 vietos). Generalinių Luomų Pirmieji Rūmai turi 75 vietas. 
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