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BG Единство в многообразието BG 

29.5.2018 B8-0238/1 

Изменение  1 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че в течение на 

годините в няколко държави членки се 

наблюдава значително увеличаване на 

нетипичните и на временните трудови 

договори както в публичния, така и в 

частния сектор в правна уредба, при 

която голям брой последователни 

срочни трудови договори не може нито 

да бъде адекватно избегнат, нито 

санкциониран поради липсата на 

ефективни и пропорционални мерки за 

защита; като има предвид, че това 

подронва интегритета на европейското 

трудово законодателство и на съдебната 

практика на Съда на Европейския съюз;

  

Е. като има предвид, че в течение на 

годините в няколко държави членки се 

наблюдава значително увеличаване на 

нетипичните и на временните трудови 

договори както в публичния, така и в 

частния сектор в правна уредба, при 

която злоупотребата с използването 

на срочни трудови договори не може 

нито да бъде адекватно избегната, нито 

санкционирана поради липсата на 

ефективни и пропорционални мерки за 

защита; като има предвид, че това 

подронва интегритета на европейското 

трудово законодателство и на съдебната 

практика на Съда на Европейския съюз; 

Or. en 
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Изменение  2 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори  

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава, че трябва да се 

осигури провеждане на проверки, така 

че работниците на временни или 

гъвкави договори да се ползват поне от 

същото ниво на закрила като останалите 

работници; отбелязва, че са необходими 

целенасочени усилия да се използват 

съществуващите инструменти на МОТ в 

специфична кампания срещу 

несигурната заетост и че следва да се 

обърне сериозно внимание на 

необходимостта от нови обвързващи 

инструменти и правни мерки, които да 

ограничат и намалят несигурната 

заетост и да направят несигурните 

трудови договори по-малко 

привлекателни за работодателите;

  

10. подчертава, че трябва да се 

осигури провеждане на проверки, така 

че работниците на временни или 

гъвкави договори да се ползват поне от 

същото ниво на закрила като останалите 

работници; отбелязва, че са необходими 

целенасочени усилия да се използват 

съществуващите инструменти на МОТ в 

специфична кампания срещу 

несигурната заетост и че следва да се 

обърне сериозно внимание на 

необходимостта от нови обвързващи 

инструменти и правни мерки, които да 

премахнат несигурната заетост; 

Or. en 

 

 


