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

 

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. 

Lenkijos Respublikos Seimas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 
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Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi atsakingas 

Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

REZOLIUCIJA 

 

LENKIJOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

 

2017 m. birželio 22 d. 

 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES, 

projekto neatitikimo subsidiarumo principui 

 

 

Lenkijos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo reglamento 148cc straipsniu, 

konstatuoja, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 

2010/18/ES(COM(2017) 253), projektas neatitinka subsidiarumo principo, minimo Europos 

Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Šis direktyvos projektas prieštarauja subsidiarumo 

principui, nes Europos Komisija nepakankamai įrodė, kad Europos Sąjungos iškeltus tikslus, 

kuriuos pasiekti padėtų siūloma direktyva, galima geriau įgyvendinti Sąjungos lygmeniu. 

Prie rezoliucijos pridedama pagrįsta nuomonė, kurioje nurodomos priežastys, dėl kurių, 

Seimo manymu, pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 

 

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS 

 

Marek Kuchciński 
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Rezoliucijos priedas 

Lenkijos Respublikos Seimas 

2017 m. birželio 22 d. (Nr....) 

 

 

2017 m. birželio 22 d. Lenkijos Respublikos Seimo pagrįsta nuomonė, kurioje 

nurodomos priežastys, dėl kurių Seimas mano, jog pasiūlymas dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros, kuriuo panaikinama Direktyva 2010/18/EB, projekto neatitinka 

subsidiarumo principo 

 

Lenkijos Respublikos Senatas konstatuoja, kad Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, 

kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES (COM(2017) 253 final), projektas 

neatitinka subsidiarumo principo, minimo Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. 

Siūloma direktyva bus žymiai prisidedama prie tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo, tuo pat metu siekiama panaikinti 

dabartinę Direktyvą 2010/18/ES. Direktyvos projekto tikslas atrodo pagrįstas ir tinkamas, visų 

pirma dėl to, kad siekiama sustiprinti šeimos vaidmenį vaikų auklėjimo srityje; šį tikslą 

sėkmingai įgyvendinti padėtų siūlomos išsamios priemonės, skirtos atostogoms, parengta 

lankstesnė darbo organizavimo tvarka ir taip pat skatinant kuo daugiau vyrų pasinaudoti tomis 

darbo formomis, kurios suteiktų jiems galimybę aktyviau dalyvauti kartu su moterimis savo 

vaikų priežiūroje ir jų auklėjime. 

Seimo nuomone, kad reglamentuojant Sąjungos lygiu, visgi būtina atsižvelgti į 

galiojančius valstybių narių teisės aktus. Sąjungos lygmens reglamentavimu neturėtų būti 

kišamasi į nacionalines teisines priemones, kurios sėkmingai padeda užtikrinti tinkamą 

šeimos apsaugos lygį vaikų priežiūros ir jų auklėjimo srityje. 

Seimas mano, kad, nepaisant siekiamo pagrįsto Sąjungos teisės aktų leidėjo tikslo, t. y. 

stiprinti šeimos vaidmenį (abiejų tėvų vaidmenį) vaikų priežiūros ir auklėjimo srityse, 

direktyvos projektu pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes Komisija nepakankamai 

pagrindė, kad Europos Sąjungos numatytus tikslus, kuriuos turėtų padėti įgyvendinti siūloma 

direktyva, būtų galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu. Pagal Protokolo Nr. 2 dėl 



 

NP\1129470LT.docx 5/5 PE607.840v01-00 

 LT 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsnį, pridėtą prie Europos Sąjungos 

sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, teisės akto projekte turėtų būti 

pateikiamas išsamus paaiškinimas, leidžiantis įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir 

proporcingumo principų. Šiame paaiškinime turėtų būti pateikta informacija, sudaranti 

galimybę įvertinti jo finansinio poveikį, o jei teikiama direktyva – jos poveikio 

reglamentavimui, kuris turi būti įgyvendintas valstybėse narėse, prireikus, įskaitant regionų 

teisės aktus, įvertinimą. Priežastys, dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Sąjungos tikslas gali 

būti geriau pasiektas Sąjungos lygiu, grindžiamos kokybiniais ir, kai tik įmanoma, 

kiekybiniais rodikliais. Teisėkūros procedūra priimamo akto projekte atsižvelgiama į būtinybę 

padaryti finansinę arba administracinę naštą, tenkančią Sąjungai, nacionalinėms 

vyriausybėms, regionų valdžios arba vietos savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir 

piliečiams, minimalią ir proporcingą tikslui, kurį reikia pasiekti. Europos Komisijos pateikto 

siūlomos direktyvos aiškinamojo memorandumo nuostatos netaikomos Lenkijos teisės 

aktams, kuriais užtikrinamas aukštas šeimos apsaugos lygis vaikų priežiūros ir auklėjimo 

srityje. 

Apibendrinat Seimas konstatuoja, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria 

panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES, projektas (COM(2017) 253 final) prieštarauja 

subsidiarumo principui. 


