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29.5.2018 B8-0238/3 

Grozījums Nr.  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā pastāv vispusīgs ES tiesību 

aktu satvars, kura mērķis ir mazināt 

nestabilitātes risku noteiktos darba tiesisko 

attiecību veidos, un te jāmin Noteikta laika 

līgumu direktīva, Nepilna laika darba 

direktīva, Pagaidu darba direktīva, Darba 

laika direktīva, Direktīva par vienlīdzīgu 

attieksmi nodarbinātības un profesijas 

jomā, Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi 

pret personām un Vienlīdzīgu iespēju un 

vienlīdzīgas attieksmes direktīva; 

G. tā kā pastāv vispusīgs ES tiesību 

aktu satvars, kam vajadzētu mazināt 

nestabilitātes risku noteiktos darba tiesisko 

attiecību veidos, un te jāmin Noteikta laika 

līgumu direktīva, Nepilna laika darba 

direktīva, Pagaidu darba direktīva, Darba 

laika direktīva, Direktīva par vienlīdzīgu 

attieksmi nodarbinātības un profesijas 

jomā, Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi 

pret personām un Vienlīdzīgu iespēju un 

vienlīdzīgas attieksmes direktīva; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Grozījums Nr.  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. ar jēdzienu “nestabila 

nodarbinātība” saprot nodarbinātību, 

kuras pamatā ir, piemēram, pagaidu 

darba līgumu ļaunprātīga izmantošana 

pretrunā starptautiskajiem darba apstākļu 

standartiem, darba tiesībām un ES tiesību 

aktiem; uzsver, ka nestabila nodarbinātība 

nozīmē lielāku sociālekonomisko 

neaizsargātību, cilvēka cienīgai dzīvei 

nepietiekamus līdzekļus un nepietiekamu 

sociālo aizsardzību; 

1. uzsver, ka nestabila nodarbinātība 

nozīmē lielāku sociālekonomisko 

neaizsargātību, cilvēka cienīgai dzīvei 

nepietiekamus līdzekļus un nepietiekamu 

sociālo aizsardzību un ka cita starpā 

pagaidu darba līgumu ļaunprātīga 

izmantošana rada nestabilus apstākļus un 

saskaņā ar starptautiskajiem darba 

apstākļu standartiem un darba tiesībām, 

kā arī ES tiesību aktiem nav likumīga; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Grozījums Nr.  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a pieņem zināšanai Parlamenta 

ziņojumu par darba apstākļiem un 

nestabilu nodarbinātību un saņemtos 

lūgumrakstus un uzsver, ka nestabilitātes 

risks ir atkarīgs ne vien no līguma veida, 

bet arī no šādiem faktoriem: 

• darba nepastāvīguma dēļ darbvieta 

ir ļoti vai pavisam nedroša, piemēram, 

tad, kad izmantoti nebrīvprātīgi un bieži 

vien margināli nepilna laika līgumi un — 

dažu dalībvalstu gadījumā — neskaidrs 

darba laiks un pienākumi, kas mainās 

darba pēc pieprasījuma dēļ; 

• vāja aizsardzība pret atlaišanu un 

nepietiekama sociālā aizsardzība 

atlaišanas gadījumā; 

• pienācīgam dzīves līmenim 

nepietiekams atalgojums; 

• netiek nodrošinātas vai ir 

ierobežotas sociālās aizsardzības tiesības 

vai pabalsti; 

• netiek nodrošināta vai ir 

ierobežota aizsardzība pret jebkāda veida 

diskrimināciju; 

• profesionālās izaugsmes iespējas 

darba tirgū vai karjeras izaugsmes un 

apmācības iespējas ir ierobežotas vai 
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nemaz nepastāv; 

• zems kolektīvo tiesību līmenis un 

ierobežotas kolektīvās pārstāvības 

iespējas; 

• darba vide neatbilst minimālajiem 

veselības un drošības standartiem; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Grozījums Nr.  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. mudina Komisiju nekavējoties 

pieņemt leģislatīvus pasākumus, ar ko 

iedarbīgi vērsties pret nodarbinātības 

praksēm, kuras izraisa nestabilitāti; 

4. mudina Komisiju nekavējoties 

pieņemt leģislatīvus pasākumus, ar ko 

cīnīties pret nodarbinātības praksēm, kuras 

izraisa nestabilitāti; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Grozījums Nr.  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 cīnītos pret nestabilu nodarbinātību un 

nestabila darba līgumus padarītu mazāk 

pievilcīgus darba devējiem; 

Or. en 

 

 


