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29.5.2018 B8-0238/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže vo viacerých členských 

štátoch došlo v posledných rokoch k 

podstatnému nárastu atypických zmlúv o 

dočasnom zamestnávaní vo verejnom, ako 

aj v súkromnom sektore, a to v právnom 

rámci, v ktorom nebolo možné 

predchádzať primerane vysokému počtu 

po sebe idúcich zmlúv na dobu určitú ani 

za ne uložiť sankcie vzhľadom na to, že 

neexistujú účinné a primerané prostriedky 

nápravy; keďže toto narúša integritu 

európskych pracovnoprávnych predpisov a 

jurisdikciu Súdneho dvora Európskej únie;

  

F. keďže vo viacerých členských 

štátoch došlo v posledných rokoch k 

podstatnému nárastu atypických zmlúv o 

dočasnom zamestnávaní vo verejnom, ako 

aj v súkromnom sektore, a to v právnom 

rámci, v ktorom nebolo možné primerane 

predchádzať zneužívaniu zmlúv na dobu 

určitú ani za ne uložiť sankcie vzhľadom 

na to, že neexistujú účinné a primerané 

prostriedky nápravy; keďže toto narúša 

integritu európskych pracovnoprávnych 

predpisov a jurisdikciu Súdneho dvora 

Európskej únie; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že treba zaručiť 

inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa 

vzťahujú dočasné alebo flexibilné zmluvné 

dojednania, mali aspoň takú istú ochranu 

ako všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že 

je potrebné cielené úsilie o to, aby sa 

používali existujúce nástroje MOP v 

osobitnej kampani proti neistej práci, a že 

by sa malo vážne uvažovať o tom, že sú 

potrebné nové záväzné nástroje a právne 

opatrenia, ktorými by sa obmedzila a 

znížila neistá práca a na základe ktorých 

by boli zmluvy o neistých pracovných 

miestach pre zamestnávateľov menej 

príťažlivé;  

10. zdôrazňuje, že treba zaručiť 

inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa 

vzťahujú dočasné alebo flexibilné zmluvné 

dojednania, mali aspoň takú istú ochranu 

ako všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že 

je potrebné cielené úsilie o to, aby sa 

používali existujúce nástroje MOP v 

osobitnej kampani proti neistej práci, a že 

by sa malo vážne uvažovať o tom, že sú 

potrebné nové záväzné nástroje a právne 

opatrenia, ktorými by sa ukončila neistá 

práca; 

Or. en 

 

 


