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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.5.2018 B8-0238/1 

Módosítás  1 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel több uniós tagállamban is azt 

tapasztalták, hogy az állami és a 

magánszektorban az évek során jelentős 

mértékben növekedett az atipikus és 

ideiglenes munkaszerződések száma egy 

olyan jogi keretben, ahol a hatékony és 

arányos jogorvoslati lehetőségek hiánya 

miatt nem előzhető meg és szankcionálható 

megfelelően az, hogy nagy számban 

jöjjenek létre egymást követő, határozott 

idejű szerződések; mivel mindez aláásta az 

európai foglalkoztatási jogszabályok 

integritását és az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatát;  

F. mivel több uniós tagállamban is azt 

tapasztalták, hogy az állami és a 

magánszektorban az évek során jelentős 

mértékben növekedett az atipikus és 

ideiglenes munkaszerződések száma egy 

olyan jogi keretben, ahol a hatékony és 

arányos jogorvoslati lehetőségek hiánya 

miatt nem előzhető meg és szankcionálható 

megfelelően a határozott idejű szerződések 

visszaélésszerű alkalmazása; mivel mindez 

aláásta az európai foglalkoztatási 

jogszabályok integritását és az Európai 

Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát; 

Or. en 
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Módosítás  2 

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

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás  

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza, hogy az 

ellenőrzéseket biztosítani kell, hogy az 

ideiglenes vagy rugalmas szerződéses 

megállapodások hatálya alá tartozó 

munkavállalók legalább ugyanolyan 

védelemben részesüljenek, mint az összes 

többi munkavállaló; megállapítja, hogy 

célzott erőfeszítést kell tenni annak 

érdekében, hogy a meglévő ILO-

eszközöket alkalmazzák a bizonytalan 

foglalkoztatás elleni külön kampányban, és 

komoly figyelmet kell fordítani az olyan új, 

kötelező erejű jogi eszközök és jogi 

intézkedések szükségességére, amelyek 

korlátoznák és mérsékelnék a bizonytalan 

foglalkoztatást, és a bizonytalan 

munkaszerződéseket kevésbé vonzóvá 

tennék a munkáltatók számára;  

10. hangsúlyozza, hogy az 

ellenőrzéseket biztosítani kell, hogy az 

ideiglenes vagy rugalmas szerződéses 

megállapodások hatálya alá tartozó 

munkavállalók legalább ugyanolyan 

védelemben részesüljenek, mint az összes 

többi munkavállaló; megállapítja, hogy 

célzott erőfeszítést kell tenni annak 

érdekében, hogy meglévő ILO-eszközöket 

alkalmazzanak a bizonytalan 

foglalkoztatás elleni külön kampányban, és 

komoly figyelmet kell fordítani az olyan új, 

kötelező erejű eszközök és jogi 

intézkedések szükségességére, amelyek 

véget vetnek a bizonytalan 

foglalkoztatásnak; 

Or. en 

 

 

 


