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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 

NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Seimului Republicii Polone 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. 

Seimul Republicii Polone a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 
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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 

REZOLUȚIE 

 

A SEIMULUI REPUBLICII POLONE 

 

din 22 iunie 2017 

 

referitoare la constatarea potrivit căreia 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) nu 

respectă principiul subsidiarității 

 

 

În conformitate cu articolul 148cc din Regulamentul său de procedură, Seimul Republicii 

Polone constată că 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) nu respectă principiul subsidiarității 

menționat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Propunerea 

încalcă principiul subsidiarității, deoarece Comisia nu a furnizat suficiente dovezi care să 

demonstreze că obiectivele Uniunii Europene, pe care se presupune că dispozițiile directivei 

propuse ar trebui să le servească, pot fi atinse mai bine la nivelul Uniunii. 

La prezenta rezoluție este anexat un aviz motivat, în care sunt prezentate motivele pentru 

care Seimul consideră că proiectul de act legislativ nu este conform cu principiul subsidiarității. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SEIMULUI 

 

Marek Kuchciński 
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Anexă la Rezoluția 

Seimului Republicii Polone 

din 22 iunie 2017  

 

 

Avizul motivat al Seimului Republicii Polone din 22 iunie 2017 în care se prezintă 

motivele pentru care Seimul consideră că 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 nu 

respectă principiul subsidiarității 

 

Seimul Republicii Polone consideră că 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) nu 

respectă principiul subsidiarității menționat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE). 

Directiva propusă este menită să contribuie în mod semnificativ la asigurarea unui 

echilibru între viața profesională și cea privată pentru părinții și îngrijitorii încadrați în muncă 

și să abroge Directiva 2010/18/UE aflată în prezent în vigoare. Obiectivul propunerii de 

directivă pare rezonabil și de dorit, în special ținând cont de efectul său de consolidare a 

rolului familiei în creșterea copiilor, care ar putea fi realizat într-un mod mai eficace prin 

intermediul unor modalități detaliate de acordare a concediilor, al unei organizări mai flexibile 

a muncii, precum și prin creșterea procentului de bărbați care recurg la aceste acorduri, 

oferindu-le astfel oportunități egale cu cele de care beneficiază femeile pentru a-și dedica mai 

mult timp creșterii și îngrijirii copiilor. 

Seimul susține însă în continuare că reglementările de la nivelul Uniunii Europene 

trebuie să țină cont de soluțiile legislative deja în vigoare în statele membre. Reglementările 

UE nu ar trebui să interfereze cu măsurile juridice naționale care asigură un nivel adecvat de 

protecției a familiei în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor. 

Seimul consideră că, în pofida legitimității obiectivului stabilit de legiuitorul Uniunii 

Europene, și anume consolidarea rolului familiei (alcătuită din ambii părinți) în creșterea și 

îngrijirea copiilor, propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarității, deoarece Comisia 
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nu a furnizat suficiente dovezi care să demonstreze că obiectivele Uniunii Europene, pe care 

se presupune că dispozițiile directivei propuse ar trebui să le servească, pot fi atinse mai bine 

la nivelul Uniunii. În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană 

și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un proiect de act legislativ ar trebui să 

cuprindă o declarație detaliată care să permită evaluarea conformității acestuia cu principiile 

subsidiarității și proporționalității. Această declarație ar trebui să conțină date care să permită 

evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea 

implicațiilor acesteia asupra reglementărilor puse în aplicare de statele membre, inclusiv 

asupra legislației regionale, după caz. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al 

Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori 

de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere 

necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine 

Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și 

cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit. Justificarea 

oferită de Comisie pentru propunerea de directivă nu se aplică reglementărilor legale din 

Polonia, care prevăd un nivel ridicat de protecție a familiei în ceea ce privește creșterea și 

îngrijirea copiilor. 

În concluzie, Seimul consideră că 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)253) încalcă 

principiul subsidiarității. 


