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29.5.2018 B8-0238/1 

Pozměňovací návrh  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Odpovídání na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že několik 

členských států zaznamenalo v posledních 

letech výrazný nárůst atypických 

pracovních smluv a pracovních smluv na 

dobu určitou jak ve veřejném, tak 

v soukromém sektoru, a to v právním 

rámci, ve kterém nebylo možno ani 

odpovídajícím způsobem bránit uzavírání 

velkého počtu po sobě následujících smluv 

na dobu určitou ani tuto praxi náležitě 

sankcionovat z důvodu neexistence 

účinných a přiměřených nápravných 

prostředků; vzhledem k tomu, že tato 

skutečnost poškozovala integritu 

evropských pracovněprávních předpisů 

a judikatury Soudního dvora Evropské 

unie;  

F. vzhledem k tomu, že několik 

členských států zaznamenalo v posledních 

letech výrazný nárůst atypických 

pracovních smluv a pracovních smluv na 

dobu určitou jak ve veřejném, tak 

v soukromém sektoru, a to v právním 

rámci, ve kterém nebylo možno ani 

odpovídajícím způsobem bránit zneužívání 

smluv na dobu určitou ani tuto praxi 

náležitě sankcionovat z důvodu 

neexistence účinných a přiměřených 

nápravných prostředků; vzhledem k tomu, 

že tato skutečnost poškozovala integritu 

evropských pracovněprávních předpisů 

a judikatury Soudního dvora Evropské 

unie; 

  

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Pozměňovací návrh  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Odpovídání na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje, že musí být zajištěny 

inspekce, aby pracovníci s dočasnými nebo 

flexibilními smluvními vztahy požívali 

přinejmenším stejné ochrany jako všichni 

ostatní pracovníci; konstatuje, že je 

nezbytné cílené úsilí využívat stávající 

nástroje MOP při specifické kampani proti 

nejisté práci a že by se mělo vážně 

uvažovat o tom, že jsou zapotřebí nové 

závazné nástroje a právní opatření, které by 

omezily a snížily nejistou práci a učinily 

smlouvy s nejistými pracovními 

podmínkami méně atraktivními pro 

zaměstnavatele;  

10. zdůrazňuje, že musí být zajištěny 

inspekce, aby pracovníci s dočasnými nebo 

flexibilními smluvními vztahy požívali 

přinejmenším stejné ochrany jako všichni 

ostatní pracovníci; konstatuje, že je 

nezbytné cílené úsilí využívat stávající 

nástroje MOP při specifické kampani proti 

nejisté práci a že by se mělo vážně 

uvažovat o tom, že jsou zapotřebí nové 

závazné nástroje a právní opatření, které 

nejisté práci učiní přítrž;  

  

Or. en 

 

 


