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Pakeitimas 1 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

dėl atsakymų į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu 

terminuotosiomis darbo sutartimis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi keliose ES valstybėse 

narėse pastaraisiais metais tiek viešajame, 

tiek privačiajame sektoriuje labai 

padaugėjo netipinių ir laikinųjų darbo 

sutarčių, veikiant teisinei sistemai, kurioje 

didelio skaičiaus viena po kitos sudaromų 

terminuotų darbo sutarčių nebuvo galima 

nei tinkamai išvengti, nei už tai nubausti, 

dėl to, kad nėra veiksmingų ir proporcingų 

taisomųjų priemonių; kadangi tai turėjo 

neigiamo poveikio Europos užimtumo 

teisės aktų ir Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo praktikos vientisumui;

  

F. kadangi keliose ES valstybėse 

narėse pastaraisiais metais tiek viešajame, 

tiek privačiajame sektoriuje labai 

padaugėjo netipinių ir laikinųjų darbo 

sutarčių, veikiant teisinei sistemai, kurioje 

piktnaudžiavimo terminuotomis darbo 

sutartimis nebuvo galima nei tinkamai 

išvengti, nei už tai nubausti, dėl to, kad 

nėra veiksmingų ir proporcingų taisomųjų 

priemonių; kadangi tai turėjo neigiamo 

poveikio Europos užimtumo teisės aktų ir 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktikos vientisumui; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Pakeitimas 2 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

dėl atsakymų į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu 

terminuotosiomis darbo sutartimis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabrėžia, kad turi būti užtikrinti 

patikrinimai tam, kad darbuotojams, 

dirbantiems pagal laikinus ar lanksčius 

sutartinius susitarimus, būtų taikoma bent 

jau tokia pati apsauga kaip ir visiems 

kitiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į 

tai, kad būtina dėti tikslingas pastangas 

naudoti esamas TDO priemones 

konkrečioje kampanijoje prieš mažų 

garantijų darbą ir kad derėtų rimtai 

apsvarstyti, ar reikia naujų privalomų 

priemonių ir teisinių priemonių, kuriomis 

būtų ribojamas ir mažinamas mažų 

garantijų darbas, o mažų garantijų darbo 

sutartys taptų ne tokios patrauklios 

darbdaviams;  

10. pabrėžia, kad turi būti užtikrinti 

patikrinimai tam, kad darbuotojams, 

dirbantiems pagal laikinus ar lanksčius 

sutartinius susitarimus, būtų taikoma bent 

jau tokia pati apsauga kaip ir visiems 

kitiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į 

tai, kad būtina dėti tikslingas pastangas 

naudoti esamas TDO priemones 

konkrečioje kampanijoje prieš mažų 

garantijų darbą ir kad derėtų rimtai 

apsvarstyti, ar reikia naujų privalomų 

priemonių ir teisinių priemonių, kuriomis 

būtų panaikintas mažų garantijų darbas; 

Or. en 

 

 


