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Temats: Polijas Republikas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru 

vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES  

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

 

Saskaņā 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Polijas Senāta pamatots atzinums par minēto direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

ATZINUMS 

 

POLIJAS REPUBLIKAS SENĀTS 

 

2017. gada 22. jūnijā 

 

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās 

dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

2010/18/ES COM(2017)253 neatbilstību subsidiaritātes principam 

 

Izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par darba un privātās 

dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, ar ko un atceļ Direktīvu 2010/18/EK – 

COM(2017)253, Polijas Republikas Senāts konstatē, ka tas neatbilst subsidiaritātes 

principam, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā. 

 

Polijas Republikas Senāts uzsver, ka ierosinātās direktīvas mērķi, proti, nodrošināt 

labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, tiecoties nodrošināt 

vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm, tiks atbalstīti. 

 

Tajā pašā laikā Senāts uzskata, ka Komisija nevajadzīgi iejaucas dalībvalstu tiesību 

sistēmās, uzspiežot īpašus noteikumus, kuros netiek ņemts vērā, ka valstīs jau pastāv līdzīga 

virziena sistēmiski risinājumi. Polijas tiesību sistēmā ir ieviesti vairāki noteikumi, lai 

nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni vecākiem. Šie noteikumi pievēršas tādiem 

jautājumiem kā paternitātes atvaļinājums (4. pants); bērna kopšanas atvaļinājums (5. pants); 

darba ņēmēju tiesību paplašināšana: tiesību saglabāšana atvaļinājuma laikā un garantēta 

atgriešanās darbā (10. pants); nediskriminēšana (11. pants); aizsardzība pret atlaišanu no 

darba un pierādīšanas pienākums (12. pants). Tādēļ Senāts uzskata, ka šāda konkrēta 

iniciatīva Eiropas Savienības līmenī šajā jautājumā nav pamatota un nesniedz nekādu 

pievienoto vērtību. 

 

Senāts uzskata, ka noteikums, kas aizliedz vismaz četru mēnešu bērna kopšanas 

atvaļinājuma tiesību nodošanu otram bērna vecākam (5. pants), ir īpaši izteikts piemērs, kas 

ilustrē pārmērīgu iejaukšanos dalībvalstu tiesību sistēmās. Noteikums nozīmē, ka pirmajā 

gadā pēc bērna piedzimšanas vecāki vairs nevarēs brīvi dalīt bērnu aprūpes pienākumus. Ja 

cilvēks neizmanto četru mēnešu atvaļinājumu, tad tas zaudē spēku. Jaunie noteikumi arī 

nozīmē, ka sievietēm būs tiesības tikai uz nepilnus deviņus mēnešus ilgu apmaksātu 

atvaļinājumu (pašlaik tas ir 12 mēnešu atvaļinājums atbilstoši Polijas tiesību aktiem). Polijas 

noteikumi par atvaļinājumu sniedz lielu rīcības brīvību un elastību, kas ļauj izmantot šīs 

tiesības abiem vecākiem (tikai pirmās 14 grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma nedēļas 

pienākas ekskluzīvi bērna mātei). Šajā sakarā tās ir saderīgas ar principu par ģimenes un 

profesionālās dzīves aizsardzību, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

33. pantā. Senāts uzskata, ka direktīva, uzliekot pienākumu izņemt vismaz četru mēnešu bērna 

kopšanas atvaļinājumu tēviem, iejaucas ģimenes dzīvē un ierobežo vecāku tiesības izlemt, kā 

rūpēties par savu bērnu un organizēt savu darba dzīvi. 

 

Senāts norāda, ka Komisija nav izpildījusi savu pienākumu pierādīt, ka direktīvas 
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mērķi ir labāk sasniedzami Eiropas Savienības līmenī, kā arī vēl nav iesniegusi nekādus 

konkrētus datus vai veikusi uzticamu analīzi, kas raksturo nepieciešamību veikt šādu valsts 

tiesību normu saskaņošanu. Turklāt tā arī nav sniegusi informāciju par prognozētajām 

izmaksām ierosināto pasākumu īstenošanai. Tomēr Senāts uzskata, ka atsevišķu pasākumu 

īstenošana ļoti dārgi izmaksās gan valsts budžetam, gan darba devējiem. 

 

Senātam ir arī šaubas par Komisijas pieņēmumu, uz kuru balstās attiecīgie noteikumi, 

kas ierosināti direktīvā, proti, ka liels skaits sieviešu darba tirgū ir viena no pazīmēm 

vienlīdzībai starp sievietēm un vīriešiem. Senāts uzskata, ka uz šo pieņēmumu balstītu 

pasākumu uzspiešana uzskatāma par pārmērīgu iejaukšanos pilsoņu izvelēs. 

 

Tādēļ Senāts secina, ka ierosinātie noteikumi pārkāpj subsidiaritātes principu. 
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