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Tárgy: A cseh Képviselőház indokolással ellátott véleménye a tőzsdén jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(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 indokolással ellátott 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.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a cseh Képviselőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Cseh Köztársaság parlamentje
KÉPVISELŐHÁZ

2012.
6. parlamenti ciklus

274.

HATÁROZAT

az európai ügyekkel foglalkozó bizottság részéről
(39. ülés, 2012. december 6.) 

a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (dokumentum száma: 16433/12, (COM(2012)0614))

a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Nemek közötti egyensúly az 
üzleti vezetésben: hozzájárulás az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez” 
című közleményéről (COM(2012)0615)

___________________________________________________________________________

Zdeňek Kadlec munkaügyi és szociálpolitikai miniszterhelyettes és Zuzana 
Fišerovának, az igazságügyi minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályának 
ügyvezető igazgatójának meghallgatását követően, tekintettel Sonia Marková és Viktor 
Paggio képviselők jelentésére, valamint tanácskozást követően

az európai ügyekkel foglalkozó bizottság megerősíti az e határozathoz csatolt véleményt.

(aláírás) Soňa Marková
(aláírás) Josef Šenfeld (aláírás) Viktor Paggio (aláírás) Jan Bauer
Bizottsági ellenőr Előadó A bizottság elnöke
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A 274. határozat melléklete

A tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2012)0614, a 16433/12 tanácsi dokumentum
Intézményközi referenciaszám: 2012/0299 (COD)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának –
Nemek közötti egyensúly az üzleti vezetésben: hozzájárulás az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedéshez

COM(2012)0614 – a 16428/12 tanácsi dokumentum

 Jogalap:
EUMSZ 157. cikk (3) bekezdés [irányelvjavaslat – COM(2012)0614].
Tájékoztató dokumentum [közlemény – COM(2012)0615].

 Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság által a Képviselőháznak történő továbbítás 
dátuma
2012. 11. 21. 

 Megvitatás a bizottságban:
2012. 11. 29. (1. szakasz)

 Eljárás:
Együttdöntési eljárás [irányelvjavaslat – COM(2012)0614].
Nincs szükség Tanácson belüli szavazásra [közlemény – COM(2012)0615].

 A kormány előzetes véleménye (a Képviselőház eljárási szabályzatának 109a. cikke 
(1) bekezdésének megfelelően):
A 2012. november 27-i és 30-i véleményt 2012. december 5-én továbbították az ISAP-
rendszeren keresztül az európai ügyekkel foglalkozó bizottságnak.

 A javaslat szubszidiaritás elvéhez való viszonyának értékelése:
Az irányelvjavaslat (COM(2012)0614) sérti a szubszidiaritás elvét (lásd lent).

 Tárgy és indokolás

1. Általános adatok
A „pozitív intézkedés” (angolul „affirmative action” vagy „positive action”) kifejezés, 
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amelyet a cseh nyelvben olykor az eredeti jelentéssel ellentétes módon a negatív 
konnotációval bíró „pozitív diszkrimináció” kifejezéssel adnak vissza1, azoknak az 
intézkedéseknek a széles körét fogja át, amelyek révén az állam a többi csoporttal 
szemben egyenlőtlen helyzetben lévő, ténylegesen diszkriminált/hátrányosan 
megkülönböztetett csoportok helyzetének javítására törekszik. A „pozitív intézkedés” 
fogalma tehát összefügg az anyagi értelemben vett egyenlőséggel, és akkor alkalmazzák, 
amikor a formális egyenlőség eszközei nem hozzák meg a kívánt eredményt. Több 
tagállam jogrendszere is előír pozitív intézkedéseket, különösen azon államoké, ahol 
egyes népességcsoportokat faji vagy kasztalapú megkülönböztetésben részesítettek, 
például az Egyesült Államokban, Indiában vagy Dél-Afrikában. 

Az egyes csoportok pozitív intézkedések révén való privilegizálása azonban együtt jár az 
egyenlő bánásmód elvével összhangban álló formális méltányosság elvétől való eltéréssel. 
Egy ilyen eltérésnek súlyos helyzeten kell alapulnia. A szakirodalom2 a diszkrimináció 
témakörében négy olyan területet említ, ahol indokoltak a pozitív intézkedések: 

- korábbi jogsértések/jogtalanságok jóvátétele,
- javak újraelosztása,
- a kisebbségek jobb képviselete, 
- a társadalmi összetartás javítása és a társadalmi feszültségek felszámolása.

A „kisebbségek jobb képviselete” kategóriába tartoznak azok az intézkedések is, amelyek 
célja a nemek közötti egyensúly és a nők felső-és középvezetői pozíciókban való jobb 
képviseletének megteremtése (amennyiben a „kisebbségeket” alulreprezentált 
népcsoportokként értelmezzük). Különösen kiegyensúlyozatlan a helyzet a vállalkozások 
vezetőségi és felügyeleti szerveiben. A Bizottság adatai szerint a nők a vezetőségi és 
felügyeleti testületek tagjainak csak 13,7%-át, a felügyeleti testületi, ill. nem ügyvezető
igazgatósági tagok 15%-át, míg az elnökök csupán 3,2%-át teszik ki. Mivel az egyetemet 
végzettek 60%-a nő, a Bizottság úgy vélte, hogy javasolni kell egy olyan jogi eszközt, 
amelynek köszönhetően növekszik a nők részvételi aránya a vállalatvezetésben. 

Az Európai Közösség már 1984-ben aktívan foglalkozott a nők döntéshozatali 
folyamatokban való részvételének problematikájával3. A Bizottság a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó 2010. évi stratégiájában ezt a kérdéskört egyik prioritásává 

                                               
1 Vö. az irányelvjavaslat (COM(2012)0614) indokolásának szövegével. Az irányelvjavaslat cseh 
fordításában a szakirodalomban használatos terminológiával szemben és eltérően a fogalom 
hivatalos angol, olasz, francia és spanyol fordításától, a „pozitivní diskriminace” („pozitiv 
diszkrimináció”) kifejezést használják. A diszkrimináció fogalmának egyik meghatározó eleme a 
hátrányos helyzet(űség), amellyel szemben a pozitív intézkedés meghatározó eleme az előnyben 
részesítés, amelynek az addig hátrányos helyzetben lévő csoportok a kedvezményezettjei. Vö. 
Bobek M., Boučková P., Kühn Z.: Rovnost a diskriminace (Egyenlőség és diszkrimináció), C. H. Beck, 
Prága, 2007., a 22. oldaltól. További szakirodalom: Havelková B.: Rovnost v odměňování žen a mužů 
(A férfiak és nők munkájának egyenlő bérezése), Auditorium, Prága, 2007.

2 Vö. Bobek M., Boučková P., Kühn Z.: Rovnost a diskriminace (Egyenlőség és diszkrimináció), C. H. 
Beck, Prága, 2007., 28. oldal.
3 A nők előnyben részesítésének előmozdításáról szóló, 1984. december 13-i 84/635/EGK tanácsi ajánlás
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nyilvánította. 2011-ben a Bizottság előterjesztette a „Szándéknyilatkozat a nők 
vezetőtestületbeni arányának növelésére” elnevezésű kezdeményezést, amelyben arra 
szólította fel Európa tőzsdén jegyzett vállalkozásait, hogy önkéntes alapon 2015-ig 30%-
ra, 2020-ig pedig 40%-ra növeljék a nők részvételi arányát az igazgatótanácsaikon belül. 
Az Európai Parlament „A nők és a vállalkozásvezetés” című, 2011. július 6-i 
állásfoglalásában1 ugyancsak felhívta a vállalkozásokat, hogy az említett határidőn belül 
teljesítsék e célkitűzést / szintén e célkitűzés nevezett határidőn belül való megvalósítására 
hívta fel a vállalkozásokat. Felszólította a Bizottságot, hogy abban az esetben, ha a 
vállalkozások és a tagállamok által megtett lépések nem bizonyulnak kielégítőnek, 2012-
ig nyújtson be – kvótákat is tartalmazó – jogszabályjavaslatot. Az Európai Parlament „A 
nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011” című, 2012. március 
13-i állásfoglalásában2 megismételte a jogalkotási intézkedésre irányuló felhívását. 

Mindazonáltal ahogy azt a Bizottság az e területen elért előrelépés / haladás 2012. 
márciusi értékelése során megállapította, a helyzet 2003 óta éves szinten átlagosan csupán 
0,6%-kal javult3. Ez azt jelenti, hogy változatlan ütemű fejlődés esetén több mint 40 évig 
tartana elérni a nemek közötti egyensúlyt. A Bizottság ezért nyilvános konzultációt 
kezdeményezett az ezt az egyensúlyhiányt megszüntető lehetséges intézkedésekről, és 
hatásvizsgálatot végzett ennek a területnek az esetleges jövőbeni szabályozásával járó 
költségek és előnyök tekintetében. Ezeknek a tevékenységeknek az eredményeképpen 
született a „Nemek közötti egyensúly az üzleti vezetésben: hozzájárulás az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéshez” című bizottsági közlemény (COM(2012)0615) és 
a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2012)0614).

Minden pozitív intézkedés esetében – függetlenül attól, hogy uniós vagy csak tagállami 
szinten fogadják el őket – tiszteletben kell tartani a megkülönböztetés tilalmáról szóló 
irányelv4 végrehajtása tekintetében az Európai Unió Bíróságának viszonylag széles körű 
ítélkezési gyakorlatában5 megállapított korlátozásokat: 
- az intézkedésnek olyan ágazatra kell vonatkoznia, ahol a nők alulreprezentáltak,
- kizárólag az azonos képzettséggel rendelkező női jelöltek részesíthetők előnyben a 

férfi jelöltekkel szemben,
- a nők nem részesíthetőek automatikusan és feltétlenül előnyben az azonosan képzett 

jelöltekkel szemben, hanem védzáradékot kell beiktatni, amely lehetőséget biztosít 
arra, hogy indokolt esetekben kivételt tegyenek az egyes jelöltek személyes 
helyzetének figyelembevételével.

                                               
1 2010/2115(INI)
2 Az Európai Parlament 2011. június 6-i állásfoglalása (2010/2115(INI)) és az Európai Parlament 
2012. március 13-i állásfoglalása (2011/2244 (INI)).
3 A nők részvétele a döntéshozatali folyamatokban az EU-ban – Eredményjelentés, 13. o. 
Hozzáférhető a következő internetes oldalon: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
4 A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK irányelv.
5 Lásd például a C-450/93. sz. Kalanke-ügyben, a C-409/95. sz. Marschall-ügyben és a C-407/98. sz. 
Abrahamsson-ügyben hozott EB-határozatot.
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2. Az uniós tagállamokban, a Norvégiában és az Izlandon tapasztalható helyzet
Eddig az Európai Unió három tagállama (Franciaország, Olaszország és Belgium) vezetett 
be kötelező érvényű és szankciókkal kiegészített, kvótákat előíró szabályozást, aminek 
során – a nőkre vonatkozó kvóták tekintetében – Norvégia, valamint Izland mintáját 
követték. Hollandia és Spanyolország szintén bocsátott ki olyan jogi szabályozást, amely 
kvótákat ír elő az alulreprezentált nem számára, mindazonáltal a szabályok be nem tartását 
nem szankcionálják. Dániában, Finnországban, Görögországban, Ausztriában és 
Szlovéniában csak az államilag ellenőrzött vállalatok esetében alkalmaznak kvótákat a 
nők irányítótestületekben való képviseletére vonatkozóan.

További tagállamokban, ahol nem adtak ki kvótákat előíró szabályozást, olyan 
intézkedéseket hoztak, amelyek révén önkéntes alapon növelhető a nők részvételi aránya a 
felső vezetésben (pl. Dániában, Németországban, Luxemburgban, Lengyelországban, 
Svédországban és az Egyesült Királyságban).

a) Norvégia
Norvégia volt az első olyan ország, amely kötelező kvótákat előíró szabályozást vezetett 
be a jogrendjébe. 2003 decemberében Norvégia törvényt bocsátott ki, amely szerint a 
részvénytársaságok és állami tulajdonban lévő vállalatok igazgatótanácsi tagjainak 40%-át 
nőknek kell alkotniuk. Az állami tulajdonban lévő vállalatok 2006-ig, a 
részvénytársaságok pedig 2008-ig kaptak haladékot arra, hogy eleget tegyenek a 
jogszabályi előírásoknak, mégpedig új vállalatok esetében a vállalat nyilvántartásba 
vételének elutasítását, pénzbírságot vagy akár a vállalat felszámolását magával vonó 
szankció terhe mellett. 

A norvég tapasztalatokkal összefüggésben használatos az „arany szoknyák” kifejezés. A fogalmat a 
vállalkozói tapasztalatokkal bíró nők egy szorosan körülhatárolt csoportjának megjelölésére használják, akik 
számos vállalkozás irányítótestületében töltenek be tisztséget. A vállalatok vezetőségében teljesített 
megbízatásuk révén teljesülnek ugyan a törvényi előírások, azonban csak formálisan. Összességében véve 
az „arany szoknyáknak” ezen a kizárólagos körén kívül nem sok nőnek sikerül áttörnie az „üvegplafont”. Az 
„arany szoknyák” – azaz a több vállalatban testületi funkciót ellátó nők – kihasználása tehát inkább 
akadályozza őket abban, hogy az egyes pozíciókkal járó kötelezettségeket rendesen/megfelelően teljesítsék, 
ami által megnő annak a kockázata, hogy csökken az adott vállalkozás versenyképessége1. 

A pozitív intézkedések norvégiai bevezetése miatt a norvég társadalomnak bizonyos gazdasági költségei is 
keletkeztek. Ahogy nyilvánosságra hozták a pozitív intézkedések norvégiai bevezetésének tervét, az érintett 
vállalatok részvényárfolyamaiban egyértelmű áresés következett be. Azok a vállalatok, amelyeket köteleztek 
a nők részvételi arányának vezetőtestületeiken belüli növelésére, a következő években 18%-os 
értékcsökkenést mutattak2. A norvég szabályozás azonban még ezen negatív kísérőjelenségek ellenére is 
elérte a célját: a pozitív intézkedések oda vezettek, hogy a nők részvételi aránya a vállalati 
vezetőtestületekben most 44%-os3.

b) Izland
Izland már 2006-ban kitűzte maga elé a körülményekhez képest nagyratörő célt, hogy az 

                                               
1 Lansing, Paul és Chandra, Sitara: Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate 
Boardrooms (A kvótarendszer mint a nőket a vállalati vezetőtestületekbe juttató eszköz), in: 
Employee Relations Law Journal, 38. kötet, 3. szám, 2012. tél, 5. o.
2 uo. 
3 uo.
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állami vállalatok és a többségében vagy teljesen önkormányzati tulajdonban lévő 
társaságok vezetőtestületeiben 50%-os női részvételi arányt érjen el. A 2010. évben 
szabályozást bocsátott ki, amely előírja, hogy 2013-ra az 50 főnél többet foglalkoztató 
részvénytársaságok vezetőtestületében 40%-os női részvételi arányt kell megvalósítani.

c) Franciaország 
2011 januárjában Franciaországban kötelező érvényű szabályozást vezettek be, amely a 
tőzsdén jegyzett vállalatok, a több mint 500 főt foglalkoztató vállalatok és a több mint 
50 millió euró éves forgalmat bonyolító vállalatok számára legalább 40%-os női részvételi 
arányt ír elő a mindenkori vezetőtestületükben. Ezt a célkitűzést 2017. januárig kell 
megvalósítani, és köztes célkitűzésként 2014 januárjáig 20%-os részvételt kell elérni. 
Amennyiben a vállalatok nem tesznek eleget a jogszabályi előírásoknak, vezetőtestületi 
tagjaik nem kapnak fizetséget a tisztségük betöltéséért, vagy adott esetben érvénytelenítik 
azok vezetőtestületi kinevezését. 

d) Olaszország
Egy 2011. júniusi jogszabály értelmében Olaszországban a tőzsdén jegyzett vállalatoknak, 
az állami vállalatoknak és az állami résztulajdonban lévő vállalatoknak 
vezetőtestületeiken belül 2015-ig 33%-os (2012-ig 20%-os) női részvételi arányt kell 
elérniük, különben akár egymillió eurós bírság és a vezetőtestület felmentése fenyegeti 
őket. 

e) Belgium
A 2011. szeptemberi belga szabályozás értelmében a nőknek az állami vállalatok 
(2011/2012-ig), a tőzsdén jegyzett vállalatok (2017/2018-ig) és a tőzsdén jegyzett 
kisvállalatok (2019/2020-ig) vezetőtestületének harmadát kell képviselniük. A határidő 
lejárta után addig, amíg egy adott vállalkozáson belül nem garantálják a nők kielégítő 
képviseletét a vezetőtestületben, valamennyi vezetőtestületi kinevezés és újrakinevezés 
érvénytelen. Amennyiben egy év múltán sem javul a helyzet, a vezetőtestületi tagok 
valamennyi fizetségre és kártérítésre való jogukat elveszítik. 

 Tartalom: 

a) A „Nemek közötti egyensúly az üzleti vezetésben: hozzájárulás az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéshez” című közlemény (a továbbiakban: a 
közlemény)

A közlemény részletezi a jelenlegi helyzetet, amelyben elégtelen a nők képviselete a 
vállalatok vezetőtestületein belül, leírja a nőket a szakmai előmenetelben hátráltató 
legfontosabb akadályokat, és áttekinti, hogyan valósíthatóak meg a strukturális és 
visszafordíthatatlan változtatások.

A Bizottság közleményében kiemeli, hogy a vállalatok vezetőtestületeiben betöltött 
pozícióknak a férfiak és nők között tapasztalható egyenlőtlen megoszlása csupán a 
jéghegy csúcsa a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek szélesebb köre tekintetében. 
Ennek oka a hagyományos nemi szerepekben, a munkamegosztásban, a férfiak és nők 
képzési orientációjában, és a nők bizonyos, gyakran alacsony megbecsülésnek örvendő, 
rosszul fizetett állásokban való túlsúlyában keresendő. A szakmai és családi kötelességek 
jobb összeegyeztethetőségét szolgáló intézkedések hiánya jelentősen akadályozza a nőket 
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vezetőpozíciók betöltésében. A Bizottság foglalkozik az ún. „üvegplafon”, azaz a nők 
szakmai előmenetele útjába állított akadályok problematikájával is, például a kiválasztási 
és szakmai előmeneteli eljárások nem kielégítő mértékű átláthatóságával.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság felhívja a figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyeket 
tagállami szinten hoztak a nők és férfiak vezetőpozíciókban való kiegyensúlyozott 
képviselete érdekében, és arra a következtetésre jut, hogy egyre nagyobb az Unió 
tagállamai közötti eltérés, mégpedig mind a ténylegesen megvalósított eredményt, mind a 
nemzeti szinten tett intézkedések típusát nézve. Gazdasági tanulmányokra (különösen a 
Credit Suisse Kutatóintézet 2012. augusztusi, „Gender diversity and corporate 
performance” [Nemi sokszínűség és vállalati teljesítmény] és a Deutsche Bank 2010-es, 
„Auf dem Weg zu gender-balanced leadership” [A nemileg kiegyensúlyozott vezetés felé] 
című tanulmányára) hivatkozva bizonyítottnak véli, hogy a vállalkozások vezetőségi és 
felügyeleti testületeiben jelen lévő nemi sokszínűség innovatív elképzeléseket, fokozott 
versenyképességet és teljesítményt, valamint jobb vállalati vezetést eredményez. Mivel az 
egyes, tagállamokon belüli kezdeményezések különböző követelményeket támasztanak a 
vállalkozások vállalati vezetésével szemben, és különböző szankciókat rónak ki az európai 
vállalkozásokra, hátráltathatják a belső piac működését, ami miatt a Bizottság úgy véli, 
hogy uniós szinten megvalósuló fellépésre van szükség. A tőzsdén jegyzett társaságok 
gazdasági jelentősége, ismertsége és az uniós piacra tett hatása miatt a Bizottság ezekre a 
társaságokra összpontosít (a jegyzett kis- és középvállalkozások kivételt képeznek ez alól, 
mivel ez adott esetben aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna rájuk). 

Ezen okokból kifolyólag a Bizottság jogalkotási intézkedést javasol, amely az 
alulreprezentált nem esetében 40%-os minimális célkitűzést határoz meg a tőzsdén 
jegyzett társaságok vezetőtestületeinek nem ügyvezetői tisztséget betöltő tagjai körében, 
amelyet 2020-ig vagy pedig – tőzsdén jegyzett állami vállalkozások esetében – 2018-ig 
kell elérni. Az intézkedésnek az előírt célkitűzések be nem tartása esetében alkalmazandó 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal kell együtt járnia, és időben 
korlátozottnak kell lennie. 

A Bizottság véleménye szerint a jogalkotási intézkedést politikai és pénzügyi 
intézkedéseknek kell kísérniük. A Bizottság vállalja, hogy ösztönözni fogja a 
tagállamokat, hogy a jelenleg csak a magánszektorra vonatkozóan javasolt intézkedéseket 
a közszférára is kiterjesszék. E javaslatokon túlmenően a Bizottság a következőkre készül:
- a nők és a férfiak által a társadalomban, a munkaerőpiacon és a vezető pozíciókban 

betöltött szerep sztereotípiákon alapuló bemutatása ellen küzdő kezdeményezések 
támogatása,

- a nők és a férfiak vezetői pozíciókban való kiegyensúlyozott részvételét támogató 
szociális, gazdasági és üzleti környezet létrehozásához való hozzájárulás,

- a nemi egyenlőség és a nők és a férfiak döntéshozatalban való kiegyensúlyozott 
képviselete mellett szóló gazdasági és üzleti érvek ismertségének köztudatban való 
erősítése,

- a nők és a férfiak döntéshozatali pozíciókban való kiegyensúlyozott részvétele felé 
történő haladás Unió-szerte történő támogatása és nyomon követése.

b) A tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslat
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Az irányelvjavaslat a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a 
nemek közötti egyensúly javítását garantáló rendelkezéseket tartalmaz.

A 4. cikk (1)–(3) bekezdésében említettek szerint a tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy azon jegyzett társaságok, amelyek vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat átlátható, semlegesen megfogalmazott és egységes követelmények 
alkalmazásával az egyes jelöltek képességeinek összehasonlító elemzése alapján töltsék 
be, aminek következtében ezeknek a pozícióknak a száma a lehető legjobban meg kell, 
hogy közelítse a 40%-ot, ám nem lehet több mint 49%. Az e posztokra felveendő 
jelentkezők kiválasztása során előnyben kell részesíteni az alureprezentált nembe tartozó 
jelöltet, amennyiben az a másik nembe tartozó versenytársával azonos szakképzettséggel 
rendelkezik, és ha az egyes jelöltek összes kvalitását figyelembe vevő objektív értékelés 
nem billenti a másik jelölt felé a mérleget. E viszonylag összetett szabályozás 
tulajdonképpen preferenciális rendszert vezet be a felügyelőbizottságok, illetve a nem-
ügyvezető igazgatóságok (a továbbiakban: „felügyeleti testületek”) tagjainak kiválasztása 
tekintetében. Egy tőzsdén jegyzett vállalkozás felügyeleti testületi helye betöltése 
érdekében folytatott kiválasztási eljárás során a hátrányos helyzetben lévő nemhez tartozó 
jelöltet kell előnyben részesíteni, amennyiben két azonos képzettségű jelölt között kell 
választani. A kedvezményes elbánás nem alkalmazandó, ha az alulreprezentált nemhez 
tartozó jelentkező kevésbé képzett.  

Az irányelvjavaslat 4. cikkének (4) bekezdésében annak biztosítására kötelezik a 
tagállamokat, hogy a sikertelen jelölteteket tájékoztassák a kiválasztási kritériumokról és 
adott esetben a másik nemhez tartozó jelöltre eső választást alátámasztó szempontokról. 
Az irányelvjavaslat 4. cikkének (5) bekezdésében továbbá arra kötelezik a tagállamokat, 
hogy a 4. cikk (3) és (4) bekezdéséből fakadó kötelezettségeket megsértő vállalkozások 
esetében vezessék be a fordított bizonyítási terhet.

Míg a fenti kötelezettségek a vállalkozások ügyvezető feladatot nem ellátó 
vezetőtestületeire vonatkozó kötelező erejű szabályozást írnak elő, az irányelvjavaslat 5. 
cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a jegyzett társaságokat, hogy egyedi 
kötelezettségvállalásokat tegyenek az ügyvezető igazgatók körében a legkésőbb 2020. 
január 1-ig, illetve a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében 2018. 
január 1-ig elérendő nemileg kiegyensúlyozott képviselet tekintetében. A 4. cikktől eltérve 
ezen egyedi kötelezettségvállalások tekintetében azonban nem állapítanak meg kötelező 
erejű kritériumokat. Az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban a tagállamok biztosítják, 
hogy az irányelv hatálya alá eső társaságok rendszeresen tájékoztassák a nemzeti 
hatóságokat a vezető és felügyeleti testületük összetételéről. Amennyiben egy társaság 
nem teljesíti a 4. cikk és az 5. cikk (1) bekezdése szerinti célkitűzéseket, akkor a fent 
említett információk mellett a teljesítés elmulasztásának indokait is meg kell neveznie és 
részleteznie kell, hogy milyen intézkedések meghozatalát tervezi kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében. 

Az irányelvjavaslat 6. cikke a szankciókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A 
tagállamok kötelesek hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat meghatározni. A 
6. cikk (2) bekezdése a lehetséges szankciók nem teljes körű felsorolását tartalmazza. E 
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szankciók – nem kötelező módon – lehetnek pénzbírságok, vagy jelenthetik a nem-
ügyvezető igazgatói kinevezések vagy választások semmisnek nyilvánítását, amennyiben 
azok megsértik az irányelvben foglalt követelményeket. 

 A cseh köztársasági helyzet

A tőzsdén jegyzett nagyvállalkozások vezetőtestületeiben1 a nők reprezentáltsága 
tekintetében a Cseh Köztársaság összehasonlító vizsgálat alapján a középmezőnyben 
helyezkedik el: a szóban forgó testületekben a nők aránya 15,4% szemben a 13,7%-os 
európai átlagértékkel. Egyik ilyen vállalkozásnál sem tölt be nő vezérigazgatói vagy 
főigazgatói posztot. Immár régóta nagymértékű a nemi egyensúlyhiány. 

A Cseh Köztársaság társadalmi-gazdasági fejlődése és a jogalkotási környezet sajátosságai 
azt eredményezték, hogy más államokhoz képest viszonylag alacsony az olyan 
vállalkozások száma, amelyek székhelye a Cseh Köztársaságban található, és amelyeket 
bejegyeztek a cseh tőzsdén. A szabályozásjavaslat a Bizottság adatai szerint 10-20 
jegyzett vállalkozást érint a Cseh Köztársaságban. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 
szabályozásjavaslat hatálya alá eső vállalkozások felügyeleti testületeiben rendelkezésre 
álló posztok száma ugyancsak korlátozott, arra az óvatos következtetésre juthatunk, hogy 
a szabályozásjavaslat igen csekély társadalmi-gazdasági hatást fog kifejteni a Cseh 
Köztársaságban. Azonban nem zárható ki, hogy a javaslat egy fokozottabb uniós 
jogalkotási tevékenység előjele, amely a tagállamokra széles körű hatást gyakorló, a 
nőknek és a férfiaknak a teljes munkajog területén megvalósuló kiegyensúlyozott 
képviseletére irányul („ajtónyitási politika”).

 Hatás

Az előnyben részesítés – különösen a vállalkozásokban alkalmazandó kvóták formájában 
való – bevezetése ellen a kritikusok gyakran azt hozzák fel, hogy szemben áll a vezetői 
vagy felügyeleti posztokra leginkább rátermett jelölt teljesítményelvű kiválasztási 
alapkritériumával. A magánvállalkozások – amelyeknek meg kell küzdeniük a piacon 
részt vevő többi versenytárssal – a jelöltek kiválasztására vonatkozó kritériumok körét 
általában olyan intellektuális és személyes tulajdonságokra szűkítik le, amelyek lehetővé 
teszik számukra piaci versenyhelyzetük javítását. Más kritériumok a szakmai színvonal 
csökkenésének kockázatát hordozzák magukban, ami az érintett vállalkozás 
versenyképességének romlásához vezethet2.  

Ebben az összefüggésben meg kell említeni, hogy nem lehet azon tagállamok 
tapasztalataira támaszkodni, amelyek jogrendszereikben kötelező erejű kvótákat és 
szankciókat vezettek be. Mivel a szóban forgó szabályozást 2011-ben fogadták el, 
gyakorlatilag semmilyen tapasztalat sem áll rendelkezésre. Ami a norvég vállalkozások 
vezetőtestületeire vonatkozó kvóták bevezetése által kifejtett hatás értékelését illeti, az 

                                               
1 A Cseh Köztársaságban a részvénytársaságok kétszintű vezetési rendszerben szerveződnek, 
ezért az adatok a felügyelőbizottsági és vezetőtestületi képviseletre egyaránt vonatkoznak.
2 További részletekért lásd pl. Nicolson D.: Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law 
and Society, 33. évf., 1. szám. 2006. március, 115. oldaltól. 
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egyik elemzés1 rámutatott arra, hogy a szabályozás kedvezőtlen hatást fejtett ki az érintett 
társaságok értékére. Ennek gyökere azonban nem abban rejlik, hogy a vállalkozás 
vezetésében nagyobb számban találhatók nők, hanem abban, hogy minimális gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező fiatal nőkről van szó. 

Az előnyben részesítő intézkedések elfogadása ugyanakkor magasabb igazgatási 
kiadásokat eredményez az érintett vállalkozások számára. Azt a Bizottság is elismeri, 
hogy az aránytalanul nagy igazgatási terhek miatt kiveszi az irányelvjavaslat alkalmazási 
köréből a kis- és középvállalkozásokat. A Bizottság megítélése szerint a nagyobb 
igazgatási terheket a vállalkozásban – és ezáltal az EU gazdaságának egészében –
létrejövő innovatív elképzelések, fokozott teljesítmény és jobb versenyképesség 
formájában megvalósuló hozzájárulások indokolják2.

A fordított bizonyítási teher intézményének a nemzeti jogalkotásba való bevezetése 
tekintetében meg kell jegyezni, hogy ezt a jogintézményt a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről szóló 97/80/EK irányelv, illetve a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv átültetése kapcsán már bevezették a 
Cseh Köztársaság jogrendjébe. A vonatkozó rendelkezést a polgári perrendtartás 
(99/1963. számú jogszabály) 133a. cikkének legutóbb módosított változata tartalmazza.

 A Cseh Köztársaság kormányának álláspontja

A Cseh Köztársaság kormánya az illetékes munkaügyi és szociális minisztériumon, illetve 
az ugyancsak részt vevő igazságügyi minisztériumon keresztül kifejtette, hogy az 
irányelvjavaslatot alapvetően elutasítja és a közleménnyel szemben is számos fenntartása 
van. A Cseh Köztársaság kormányának megítélése szerint a szabályozás sérti a 
szubszidiaritás és az arányosság elvét. Továbbá a kormány azon a véleményen van, hogy a 
szabályozási javaslat uniós szinten történő elfogadása nem összeegyeztethető a megadott 
jogalappal. Ezenkívül a Cseh Köztársaságnak számos alapvető fenntartása van a 
szabályozásjavaslat tartalmával szemben. 

 A parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának álláspontja

Az irányelvjavaslat jogalapjai a következők:
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén az Európai Unió gyakorolhatja 
hatásköreit és az EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdésének3 megfelelően intézkedéseket 

                                               
1 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 

Exogenous Shock, University of Michigan, 2010. május.
2 COM(2012)0615, 15. o.
3 EUMSZ 157. cikk (3) bekezdés: Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás 
keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően intézkedéseket 
fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.
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fogadhat el az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának biztosítására. 
Az EUMSZ 157. cikke (4) bekezdésének1 megfelelően az egyenlő bánásmód elve nem 
akadályozza a tagállamokat abban, hogy előnyöket nyújtó intézkedéseket fogadjanak el 
abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek folytatását 
megkönnyítsék. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon az EUMSZ 157. cikkének (4) 
bekezdése a 157. cikk (3) bekezdésével szemben különös rendelkezésnek számít-e, és 
ezáltal az előnyöket nyújtó intézkedések egyenlő bánásmód területén való elfogadása a 
tagállamok számára fenntartott lehetőségnek tekintendő-e. Amennyiben a szóban forgó 
rendelkezéseket így kell értelmezni, nem zárható ki, hogy a jogszabályjavaslat sérti az 
egyedi hatáskör-átruházás elvét, mivel a megadott jogalap – tehát az EUMSZ 157. 
cikkének (3) bekezdése – az EU szóban forgó joghatóságának gyakorlása szempontjából 
nem megfelelőnek tekinthető. Ha azonban a javasolt intézkedést olyan intézkedésnek 
tekintjük, amelyik nem az egyenlő bánásmódra, hanem az egyenlő esély alapelvének 
biztosítására vonatkozik, akkor a fenti érvelés érvényét veszti, hiszen a 157. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tagállami hatáskörök kizárólag az egyenlő bánásmód 
tekintetében előnyben részesítő intézkedések elfogadására vonatkoznak. Így tekintve az 
EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdése alkalmas arra, hogy az irányelvjavaslat jogalapját 
képezze.  

Ami a 157. cikk (3) bekezdését, mint jogalapot érinti, az előnyöket nyújtó intézkedések 
elfogadása a vállalatirányítás területén problémásnak bizonyulhat, amennyiben az 
EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdése a foglalkoztatás és a munka területére is kiterjed. A 
„munka” kifejezés (az angol változatban: „occupation”) szorosan vett értelmezése alapján 
arra a következtetésre juthatunk, hogy az EU hatásköre kizárólag alkalmazottakra, tehát 
munkajogi jogviszonyra terjed ki és nem érinti a vállalkozás felügyeleti és 
vezetőtestületeinek tagjait, akiknek a vállalkozáshoz fűződő viszonyát nem a munkajogi 
rendelkezések szabályozzák. Felmerül azonban a kérdés, hogy amennyiben az ilyen 
értelmezés helyénvaló, akkor a „munka” kifejezés szokásos értelmében bármely 
tevékenység, például a munkaszerződés alapján végzett tevékenységek végzését is 
magában foglalhatja, így egy vállalkozás felügyeleti vagy vezetőtestületének tagjaként 
betöltött funkciók végzését is. Kiindulhatunk abból, hogy a tagállamok – amennyiben az 
alapító szerződések megkötésekor így szándékoztak volna tenni – az Unió számára 
kizárólag a foglalkoztatás területén ruháznak át hatásköröket, akkor az EUMSZ 157. cikke 
(3) bekezédésének tárgyi hatályát erre és csakis erre a területre korlátozták volna2. 
Végezetül az egyenlő bánásmódról szóló irányelvek meglévő nómenklatúrája is egy ilyen 
értelmezés mellett szól. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv tárgyi hatálya a 
3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem csak a munkajogi jogviszonyra 
(alkalmazotti jogviszony) terjed ki, hanem az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókra 

                                               
1 EUMSZ 157. cikk (4) bekezdés: Annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a teljes egyenlőséget 
a férfiak és nők között a munka világában, az egyenlő bánásmód elve nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak 
el abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek folytatását 
megkönnyítsék, vagy hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat megakadályozzák vagy 
kiegyenlítsék.
2 Ilyen értelmezésre utal az Európai Unió Bíróságának laza értelmezése a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem területén.
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és a szellemi szabadfogalkozásúakra is. 

Az EUMSZ 19. cikkének (1) bekezdése1 is fontolóra vehető jogalapként. E rendelkezések 
lehetővé teszik az Unió számára, hogy ésszerű intézkedéseket hozzon a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében. Az irányelvjavaslat 
indokolásában ugyan nincs kifejezett utalás arra, hogy a benne foglalt intézkedések a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatosak lennének, de mindez 
következik az intézkedések jellegéből. Argumentum a maiori ad minus érveléssel 
megállapítható, hogy amennyiben az Unió rendelkezik a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelemre irányuló intézkedések meghozatalára vonatkozó hatáskörrel, akkor 
egyes, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez közvetlenül kapcsolódó 
intézkedéseket is hozhat. Amennyiben a Bizottság az irányelvjavaslatot erre a 
rendelkezésre alapozná, akkor a javaslat elfogadásához különleges jogalkotási eljárásra 
lenne szükség, ami többek között a Tanács egyhangú hozzájárulását követeli meg 
(szemben a Tanács minősített többségét megkövetelő rendes jogalkotási eljárással), 
amelyet követően az EUMSZ 157. cikke (3) bekezdésén alapuló intézkedéseket lehet 
elfogadni. 

A javaslat és a szubszidiaritás elve közötti összeegyeztethetőség 
Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően 
„azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak 
akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok 
sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.” A 157. cikk (4) bekezdésében a tagállamok kapcsán egyértelmű utalás 
található olyan hatáskörre, amely alapján az egyenlő bánásmód elvének biztosítása 
érdekében előnyöket nyújtó intézkedéseket hozhatnak. A rendelkezés rámutat, hogy az 
előnyöket nyújtó intézkedések elfogadása politikailag érzékeny terület, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy a szóban forgó hatásköröket saját kulturális, történelmi 
és jogi tendenciáikra tekintettel gyakorolják. Továbbá az sem lényegtelen kérdés, hogy az 
említett aspektusok uniós szintű szabályozása (pl. a részvénytársaságok kétszintű és 
egyszintű modellje, illetve a részvénytársaságok felügyeleti és vezetőtestületében betöltött 
tagság jogi jellege közötti különbségek, stb.) egyáltalán elegendően figyelembe vehető-e, 
illetve, hogy az e területet érintő harmonizáció nem esik-e túl messzire a társaságok valós 
szükségleteitől, amelyek az egyes tagállamok különféle társadalmi-kulturális helyzetéből 
adódnak. A Bizottság az uniós szintű kötelező kvóták szükségességét azzal indokolja, 
hogy kizárólag uniós szintű szabályozás tudja korlátozni az egyenlő bánásmód tagállamok 
közötti nem kívánatos versenyét („race to the bottom"), és tud támogatást nyújtani az 
egyelőre még habozó tagállamok számára, amelyek a vállalkozásaikat érő lehetséges 
hátrányoktól tartva elutasítják az előnyöket nyújtó intézkedések elfogadását. 

                                               
1 EUMSZ 19. cikk (1) bekezdés:  A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a 
Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament 
egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő 
intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.
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A javaslat és az arányosság elve közötti összeegyeztethetőség
Az arányosság elvének megfelelően (EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése) az Unió fellépése 
sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződés célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges. Ezidáig az Európai Unió három tagállama vezetett be kötelező 
kvótákat, valamennyit 2011 folyamán. Ami e szabályozások gyakorlati alkalmazását illeti, 
szinte semmilyen tapasztalat sem áll rendelkezésünkre, nem utolsósorban a szabályozás 
elfogadása és hatálybalépése között eltelt hosszú időtartamnak köszönhetően. E helyzetre 
tekintettel célszerűnek tűnik megvárni, hogy milyen hatása lesz a kötelező kvótáknak a 
három tagállamban, illetve később, a tagállamok tapasztalatai alapján célszerű 
megkezdeni egy olyan kötelező erejű szabályozás kidolgozását, amely valamennyi EU-
tagállamra vonatkozik. A kötelező kvóták bevezetése olyan rendkívüli intézkedésnek 
tekinthető, amelyet olyan esetekben kell alkalmazni, amikor az összes többi, kevésbé 
szigorú intézkedés eredménytelen marad. A „Szándéknyilatkozat a nők vezetőtestületbeni 
arányának növelésére” című, 2011-ben a Bizottság által előterjesztett kezdeményezés arra 
szólította fel Európa tőzsdén jegyzett vállalkozásait, hogy önkéntes alapon 2015-ig 30%-
ra, 2020-ig pedig 40%-ra növeljék a nők részvételi arányát az igazgatótanácsaikon belül, 
ezért korainak tűnik egy kötelező kvótán alapuló szabályozás bevezetése, már csak azért 
is, mert az eszköztár még nem merült ki maradéktalanul, így rendelkezésünkre állnak még 
a kevésbé szigorú intézkedések, néhány koordinációs mechanizmus (nyitott koordinációs 
módszer), valamint egyéb, az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett 
eszközök, mint például az ismeretek gyarapítása, az információk és a bevált gyakorlatok 
cseréjének fejlesztése, vagy az innovatív megközelítések támogatása. 

 A javaslatok uniós intézményekben való megvitatásának várható menetrendje 
Eldöntésre vár.

 Következtetés:

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság

1. tudomásul veszi a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Nemek közötti 
egyensúly az üzleti vezetésben: hozzájárulás az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéshez” című közleményét, valamint a kormány közleményhez fűzött véleményét;

2. tudomásul veszi a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló 
javaslatot;

3. úgy véli, hogy a jogilag kötelező erejű kvóták esetleges meghatározása rendkívüli és 
szélsőséges megoldás, amelyet kizárólag a nemzeti parlamentekben folytatott részletes 
vitát követően lehet elfogadni, és amelyeket csak akkor szabad alkalmazni, ha az 
önkéntesség elvén alapuló összes egyéb intézkedés nem érte el a célját;   

4. felkéri ezért a kormányt, hogy az Európai Unió Tanácsában folytatott tanácskozások 
során juttassa kifejezésre az irányelvjavaslat elutasítására irányuló szándékát;
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5. A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvvel 
összhangban elfogadja a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a 
nemek közötti egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó indokolással ellátott 
véleményt és a cseh kormánnyal egyetértésben úgy ítéli meg, hogy az irányelvjavaslat 
sérti a szubszidiaritás elvét, mivel az EUMSZ 157. cikkének (4) bekezdése szerint az 
előnyöket nyújtó intézkedéseket a polgárokhoz legközelebb eső szinten, tehát tagállami 
szinten kell meghozni;

6. úgy ítéli meg, hogy e jelentős javaslat közzétételének időpontja nem megfelelő, mivel az 
indokolással ellátott vélemény benyújtásához rendelkezésre álló nyolchetes időszak egy 
része a karácsonyi szünet időszakára esett, miáltal a nemzeti parlamentekben a 
megvitatásra rendelkezésre álló időtartam gyakorlatilag rövidebb lett;

7. megbízza elnökét, hogy ezt a határozatot a Képviselőház eljárási szabályzata szerint a 
Képviselőház elnöke révén továbbítsa a kormány, a Szenátus elnöke, az Európai 
Parlament elnöke, az Európai Unió Tanácsának elnöke és az Európai Bizottság elnöke 
részére;

8. felkéri a kormányt, hogy az érintett intézkedésekről és a tárgyalások alakulásáról 
nyújtson tájékoztatást;

(aláírás) Soňa Marková
(aláírás) Josef Šenfeld (aláírás) Viktor Paggio (aláírás) Jan Bauer
Bizottsági ellenőr Bizottsági előadó   A bizottság elnöke 


