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Grozījums Nr.  1 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu 

līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā vairākas dalībvalstis gadu 

gaitā ir saskārušās ar netipisku un pagaidu 

darba līgumu skaita ievērojamu pieaugumu 

gan publiskajā, gan privātajā sektorā 

apstākļos, kad tiesiskais regulējums 

efektīvu un samērīgu aizsardzības līdzekļu 

trūkuma dēļ nedod iespēju nedz novērst 

liela skaita secīgu noteikta laika līgumu 

slēgšanu, nedz par šādu praksi sodīt; tā kā 

līdz ar to ir vājinājusies Eiropas 

nodarbinātības tiesību aktu integritāte un 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra; 

F. tā kā vairākas dalībvalstis gadu 

gaitā ir saskārušās ar netipisku un pagaidu 

darba līgumu skaita ievērojamu pieaugumu 

gan publiskajā, gan privātajā sektorā 

apstākļos, kad tiesiskais regulējums 

efektīvu un samērīgu aizsardzības līdzekļu 

trūkuma dēļ nedod iespēju nedz novērst 

noteikta laika līgumu ļaunprātīgu 

izmantošanu, nedz par šādu praksi sodīt; tā 

kā līdz ar to ir vājinājusies Eiropas 

nodarbinātības tiesību aktu integritāte un 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu 

līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver, ka ir vajadzīgas inspekcijas, 

lai darba ņēmēji, kas nodarbināti uz 

pagaidu vai elastīgu līgumu pamata, 

saņemtu vismaz tādu pašu aizsardzību kā 

citi darba ņēmēji; atzīmē, ka ir vajadzīgi 

mērķorientēti centieni izmantot pastāvošos 

SDO instrumentus īpašā kampaņā pret 

nestabilu nodarbinātību un ka ir rūpīgi 

jāizskata nepieciešamība pieņemt jaunus 

saistošus instrumentus un tiesību normas, 

kas ierobežotu un samazinātu nestabilu 

nodarbinātību un nestabila darba līgumus 

padarītu mazāk pievilcīgus darba 

devējiem; 

10. uzsver, ka ir vajadzīgas inspekcijas, 

lai darba ņēmēji, kas nodarbināti uz 

pagaidu vai elastīgu līgumu pamata, 

saņemtu vismaz tādu pašu aizsardzību kā 

citi darba ņēmēji; atzīmē, ka ir vajadzīgi 

mērķorientēti centieni izmantot pastāvošos 

SDO instrumentus īpašā kampaņā pret 

nestabilu nodarbinātību un ka ir rūpīgi 

jāizskata nepieciešamība pieņemt jaunus 

saistošus instrumentus un tiesību normas, 

kas pilnīgi izbeigtu nestabilu 

nodarbinātību; 

Or. en 

 

 


