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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats:  Nīderlandes Karalistes Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru 

vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES 

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

 

Saskaņā ar 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu, ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Nīderlandes Karalistes Senāta pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu, subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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Eiropas Komisijas priekšsēdētājam 

Mr. Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brussels 

Belgium 

 

 

Datums: 2017. gada 27. jūnijs 

Temats: Senāta pamatots atzinums par subsidiaritāti ES direktīvas priekšlikuma par 

darba un privātās dzīves līdzsvaru (COM(2017)253) atbilstību subsidiaritātes 

principam 

Mūsu atsauces Nr.: 161367.01u 

 

Godātais Juncker kungs! 

 

Nīderlandes Senāts ir izvērtējis ES priekšlikumu attiecībā uz direktīvu par darba un privātās 

dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

2010/18/ES (COM(2017)253)no subsidiaritātes principa viedokļa. 

 

Nosūtu šo vēstuli, lai informētu Jūs par Nīderlandes Senāta nostāju. 

 

Senāta vairākums1 uzskata, ka minētais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

Senāts uzskata, ka 

 priekšlikums neattiecas uz starptautisku problēmu vai lietu, kas var tikt risināta tikai, 

izmantojot pasākumus ES līmenī. Priekšlikums neattiecas arī uz starptautisku 

problēmu vai lietu, ko nevar atrisināt dalībvalstis pašas. Turklāt nav skaidrs, ko no 

tiesiskā regulējuma par darba un privātās dzīves līdzsvara saskaņošanas starp 

dalībvalstīm iegūs iekšējā tirgus darbība; 

 lēmumus sociālās politikas jomā (šajā gadījumā — par darba un privātās dzīves 

līdzsvaru), pieņem galvenokārt valsts līmenī. Darba un privātās dzīves līdzsvars ir 

tikai un vienīgi personīgās izvēles un, ja nepieciešams, valstu politikas jautājums, kas 

izriet no īpašiem valsts, sociālās un kultūras apsvērumiem, daļēji balstoties uz valsts 

politikas sistēmu. 

 

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Nīderlandes Senāts secināja, ka Eiropas Komisija nav pietiekami 

pierādījusi, ka direktīvas priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. 

 

Identiskas vēstules ir nosūtītas Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

 

Ar cieņu, 

 

A. Broekers-Knol 

                                                 
1 Sastāv no Senāta grupām, kas pārstāv VVD (13 vietas), PVV (9 vietas), SP (9 vietas), ChristenUnie (3 vietas), 

Partij voor de Dieren (2 vietas), SGP (2 vietas) un 50Plus (2 vietas). Nīderlandes Senātā ir 75 vietas. 


