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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ve věci 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 polského Sejmu 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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CS 

PŘÍLOHA 

USNESENÍ 

 

SEJMU POLSKÉ REPUBLIKY 

 

ze dne 22. června 2017 

 

k nedodržení zásady subsidiarity v 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 

 

 

Sejm Polské republiky na základě článku 148cc svého jednacího řádu dospěl k závěru, že 

návrh 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) není 

v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Návrh 

směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity, protože Evropská komise nedostatečným 

způsobem odůvodnila, že cílů Evropské unie, kterým má tento návrh sloužit, lze lépe dosáhnout 

na úrovni Unie.  

V příloze usnesení naleznete odůvodněné stanovisko, v němž Sejm uvádí důvody, proč se 

domnívá, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

 

 

 

MARŠÁLEK SEJMU 

 

Marek Kuchciński 
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 CS 

Příloha usnesení 

Sejmu Polské republiky 

ze dne 22. června 2017 (bod ... ) 

 

 

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 22. června 2017 obsahující 

důvody, s ohledem na které se Sejm domnívá, že návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů 

a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU není v souladu se zásadou 

subsidiarity 

 

Sejm Polské republiky dospěl k závěru, že návrh 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) není v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. 

Navrhovaná směrnice má významným způsobem přispět k dosažení rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a zároveň zrušit stávající směrnici 

2010/18/EU. Cíl navrhované směrnice lze považovat za odůvodněný a vítaný, především 

pokud jde o předpokládané posílení úlohy rodiny ve výchově dětí, kterého by se mělo 

účinněji dosáhnout např. prostřednictvím zevrubných ustanovení týkajících se dovolených, 

pružného uspořádání pracovní doby a zvýšení využívání tohoto pružného uspořádání pracovní 

doby ze strany mužů. Muži by tím získali stejné příležitosti jako ženy a mohli by se častěji 

podílet na péči o děti a na jejich výchově. 

Sejm se domnívá, že právní předpisy na úrovni Evropské unie musí brát v potaz 

závazná ustanovení právní předpisů členských států. Unijní právní předpisy by neměly 

zasahovat do vnitrostátních právních ustanovení, která účinným způsobem zajišťují 

přiměřenou míru ochrany rodiny, pokud jde o péči o děti a jejich výchovu. 

Sejm se domnívá, že navzdory legitimitě cíle stanoveného unijním zákonodárcem, 

kterým je posílení úlohy rodiny (obou rodičů) při péči o děti a jejich výchově, není návrh 

směrnice v souladu se zásadou subsidiarity, protože Evropská komise nedostatečným 

způsobem odůvodnila, že cílů Evropské unie, kterým má tento návrh sloužit, lze lépe 

dosáhnout na úrovni Unie. V souladu s článkem 5 Protokolu č. 2 o používání zásad 
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subsidiarity a proporcionality, který je přílohou Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy 

o fungování Evropské unie, by měl každý návrh legislativního aktu obsahovat zevrubnou 

informaci umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tato 

informace by měla obsahovat zhodnocení finančního dopadu návrhu, a jde-li o směrnici, 

zhodnocení důsledků pro předpisy, jež mají být členskými státy přijaty, případně včetně 

důsledků pro regionální předpisy. Závěr, že cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni, se 

opírá o kvalitativní, a kdekoli je to možné, kvantitativní údaje. V rámci návrhů legislativních 

aktů se přihlíží k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční nebo správní, dopadající 

na Unii, vlády členských států, regionální nebo místní orgány, hospodářské subjekty a občany 

byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo. Odůvodnění návrhu směrnice, které 

poskytla Evropská komise, se netýká polských právních předpisů, které zajišťují vysokou 

míru ochrany rodiny, pokud jde o péči o děti a jejich výchovu. 

Sejm se tudíž domnívá, že návrh 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) není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 


