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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: a Lengyel Köztársaság Szejmjének 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 

 (COMCOM(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 lengyel Szejm 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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MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG SZEJMJE RÉSZÉRŐL 

 

(2017. június 22.) 

 

arra vonatkozóan, hogy úgy véli, 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 javaslat 

(COM(2017)253) nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével 

 

 

A Lengyel Köztársaság Szejmje a Szejm Házszabálya 148cc. cikke alapján megállapítja, 

hogy 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 rendeletre irányuló javaslat (COM(2017)253) nem egyeztethető 

össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésében említett 

szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, mivel a Bizottság nem szolgáltatott 

elegendő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió célkitűzéseinek elérése – és az 

irányelvjavaslat rendelkezései ezt a célt hivatottak szolgálni – az Unió szintjén jobban 

megvalósítható lenne. 

E határozat mellékletét képezi egy indokolt vélemény, amely tartalmazza azokat az 

indokokat, amelyek alapján a Szejm véleménye szerint a javaslat nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. 

 

 

 

A SZEJM ELNÖKE 

 

Marek Kuchciński 
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Melléklet 

a Lengyel Köztársaság Szejmjének 

2017. június 22-i állásfoglalásához   

 

 

a Lengyel Köztársaság Szejmjének 2017. június 22-i indokolt véleménye arról, hogy a 

Szejm miért véli úgy, hogy 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 

javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével 

 

A Lengyel Köztársaság Szejmje megállapítja, hogy 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 

rendeletre irányuló javaslat (COM(2017)253) nem egyeztethető össze az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében említett szubszidiaritás elvével. 

A javasolt irányelv célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a dolgozó szülők és 

gondviselők számára a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséhez, illetve 

hogy hatályon kívül helyezze a 2010/18/EU irányelvet. A javasolt irányelv célja ésszerű és 

kívánatos, különös tekintettel arra a hatására, hogy megerősítse a családok szerepét a 

gyermekek nevelésében, ami hatékonyabban megvalósíthatók lenne a szabadságra vonatkozó 

részletes szabályok, rugalmasabb munkaszervezés révén, illetve a férfiak nagyobb arányban 

való igénybe vételével ilyen munkamegállapodásokban, ezáltal biztosítva számukra a nőkkel 

egyenlő lehetőségeket, hogy több időt szentelhessenek a gyermekeik gondozásában és 

nevelésében való részvételnek. 

A Szejm úgy véli azonban, hogy az Európai Unió szintjén való szabályozáskor 

figyelembe kell venni a tagállamokban már hatályban lévő jogalkotási megoldásokat. Az 

uniós szabályozás nem sértheti a nemzeti jogi intézkedéseket, amelyek biztosítják a család 

megfelelő szintű védelmét a gyermekek nevelése tekintetében. 

A Szejm úgy ítéli meg, hogy az uniós jogalkotó által kitűzött cél – nevezetesen a 

család (mindkét szülő) gyermekek gondozásában és nevelésében betöltött szerepének 

megerősítése – jogossága ellenére a javasolt irányelv nem felel meg a szubszidiaritás elvének, 
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mivel a Bizottság nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az Európai 

Unió célkitűzéseinek elérése – és az irányelvjavaslat rendelkezései ezt a célt hivatottak 

szolgálni – az Unió szintjén jobban megvalósítható lenne. Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek (EUMSZ) a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvével összhangban minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön 

feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvével való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat 

kell tartalmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv esetében – a 

tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó 

jogszabályokra vonatkozó hatásairól. Az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy 

uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges – 

mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. A jogalkotási aktus tervezetének figyelembe kell 

vennie annak szükségességét, hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális vagy 

helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre vagy a polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási 

terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az elérendő 

célkitűzésekkel. A Bizottság által a javaslatra vonatkozóan nyújtott indokolás nem 

alkalmazandó a lengyel jogszabályokra, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak a 

családok számára a gyermekek gondozás és nevelése tekintetében. 

Következésképpen a Szejm megállapítja, hogy 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 

javaslat (COM(2017)253) sérti a szubszidiaritás elvét. 

 


