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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Camerei Superioare a Parlamentului Țărilor de Jos referitor la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de 

abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos a transmis avizul motivat prezentat în 

anexă referitor la propunerea de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Președintelui Comisiei Europene 

Domnul Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgia 

 

 

Data: 27 iunie 2017 

Subiect: Avizul motivat al Camerei Superioare a Parlamentului Țărilor de Jos referitor 

la subsidiaritate în cazul propunerii de directivă a UE privind echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată COM(2017)0253 

Referința noastră: 161367.01u 

 

 

 

Domnule Președinte, 

 

Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos a examinat propunerea de directivă a UE 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de 

abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2017)0253) din perspectiva 

principiului subsidiarității. 

 

Vă adresez această scrisoare pentru a vă informa cu privire la poziția adoptată de Camera 

Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos. 

 

O majoritate1 a membrilor Camerei Superioare este de opinie că propunerea nu respectă 

principiul subsidiarității. Camera Superioară este de opinie că 

 propunerea nu vizează o problemă transfrontalieră sau un subiect care poate fi abordat 

numai prin intermediul unor măsuri la nivelul UE. De asemenea, nu vizează o 

problemă transfrontalieră sau un subiect care nu poate fi soluționat la nivelul statelor 

membre. În plus, nu este clar care este valoarea adăugată a unei armonizări a 

reglementărilor privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată la nivelul 

statelor membre, având în vedere funcționarea pieței interne; 

 domeniul social și, în acest context, echilibrul dintre viața profesională și cea privată 

este o competență națională. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată este, 

prin excelență, o chestiune care ține de alegeri individuale și, după caz, de politicile 

naționale, acestea fiind rezultatul unor considerente specifice naționale, sociale și 

culturale, bazate parțial pe sistemul de politici naționale. 

 

Din motivele expuse mai sus, Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos a ajuns la 

concluzia că Comisia Europeană nu a demonstrat în mod satisfăcător că propunerea de 

directivă respectă principiul subsidiarității. 

 

                                                 
1 Fracțiunile VVD (13 locuri), PVV (9 locuri), SP (9 locuri), ChristenUnie (3 locuri), Partij voor de Dieren (2 

locuri), SGP (2 locuri), 50Plus (2 locuri). Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos cuprinde 75 de 

locuri. 
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Scrisori identice au fost transmise Parlamentului European, Consiliului și guvernului Țărilor 

de Jos. 

 

Cu stimă, 

 

A. Broekers-Knol 


