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SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara Baixa do Parlamento da República da Polónia sobre 

a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a 

Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade 

e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito semanas a contar da 

data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha as razões pelas quais 

considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade. 

A Câmara Baixa do Parlamento da República da Polónia procedeu ao envio do parecer 

fundamentado em anexo sobre a proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de observância 

do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

DECISÃO 

 

da Câmara Baixa do Parlamento da República da Polónia 

 

de 22 de junho de 2017 

 

sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade pela proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

COM(2017)253 

 

 

A Câmara Baixa (Sejm) do Parlamento da República da Polónia, com base no 

artigo 148.ºcc do seu Regimento, constata que a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e 

cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho (COM(2017)253 final), não é 

compatível com o princípio da subsidiariedade a que se refere o artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da 

União Europeia. A proposta viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que a Comissão 

não apresentou provas suficientes de que os objetivos da União Europeia visados pelas 

disposições da proposta de diretiva podem ser mais bem alcançados ao nível da União. 

O parecer fundamentado especificando as razões pelas quais o Sejm considera esta 

proposta incompatível com o princípio da subsidiariedade figura em anexo à presente resolução. 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA BAIXA DO PARLAMENTO POLACO 

 

Marek Kuchciński 
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Anexo à resolução 

da Câmara Baixa do Parlamento da República da Polónia 

de 22 de junho de 2017 (n.º registo...) 

 

 

Parecer fundamentado da Câmara Baixa do Parlamento da República da Polónia, de 22 

de junho de 2017, em que são expostas as razões pelas quais a Câmara Baixa considera 

que a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a 

Diretiva 2010/18/UE do Conselho não é compatível com o princípio da subsidiariedade 

 

O Sejm do Parlamento da República da Polónia constata que a proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

(COM(2017)253 final), não é compatível com o princípio da subsidiariedade a que se refere o 

artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. 

A proposta de diretiva destina-se a dar um contributo significativo ao equilíbrio entre 

a vida profissional e familiar dos progenitores e cuidadores que trabalham, revogando, ao 

mesmo tempo, a atual Diretiva 2010/18/UE. O objetivo da proposta de diretiva afigura-se 

razoável e desejável, atendendo, particularmente, à intenção de reforçar o papel das famílias 

na educação das crianças. Esse objetivo seria alcançado de forma mais eficaz através de 

medidas específicas relativas a licenças, da organização mais flexível do trabalho ou do 

aumento da proporção de homens que utilizam essas formas de organização do trabalho, 

garantindo-lhes, deste modo, as mesmas oportunidades que as mulheres no que se refere ao 

tempo dedicado aos cuidados e à educação dos filhos. 

O Sejm considera que a regulamentação ao nível da União deve, no entanto, ter em 

conta as soluções legislativas já em vigor nos Estados-Membros. A regulamentação da UE 

não deve interferir com as disposições legislativas nacionais, que asseguram um nível 

adequado de proteção à família no que diz respeito aos cuidados e à educação dos filhos. 

A Câmara Baixa do Parlamento polaco considera que, não obstante a legitimidade do 

objetivo fixado pelo legislador da União, a saber, o reforço do papel da família (ambos os 

progenitores) na prestação de cuidados e na educação de crianças, a proposta de diretiva viola 
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o princípio da subsidiariedade, uma vez que a Comissão não apresentou provas suficientes de 

que os objetivos da União Europeia visados pelas disposições da proposta de diretiva podem 

ser mais bem alcançados ao nível da União. Em conformidade com o artigo 5.º do Protocolo 

(n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao 

Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os 

projetos de atos legislativos devem incluir uma ficha com elementos circunstanciados que 

permitam apreciar a observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

Essa ficha deve conter elementos que permitam avaliar o impacto financeiro do projeto, bem 

como, no caso das diretivas, as respetivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos 

Estados-Membros, incluindo, nos casos pertinentes, a legislação regional. A conclusão de que 

determinado objetivo da União pode ser melhor alcançado ao nível desta deve ser 

argumentada por indicadores qualitativos e, sempre que possível, quantitativos. Nos projetos 

de atos legislativos deve ter-se em conta a necessidade de assegurar que qualquer encargo, de 

natureza financeira ou administrativa, que incumba à União, aos Governos nacionais, às 

autoridades regionais ou locais, aos agentes económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado 

possível e seja proporcional ao objetivo a atingir. A justificação facultada pela Comissão para 

a proposta de diretiva não se aplica ao regime jurídico polaco, que proporciona um nível 

elevado de proteção familiar no que diz respeito à prestação de cuidados aos filhos e à 

respetiva educação. 

Em suma, A Câmara Baixa do Parlamento polaco considera que a proposta de diretiva 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

(COM(2017)253 final) viola o princípio da subsidiariedade. 


