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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0455/2005, ko Grieķijas valstspiederīgais Magdalini Tsipra iesniedza 
P.O.E.I.D.D. (Saskaņā ar privāttiesībām nodarbināto ierēdņu Visgrieķijas federācija) 
vārdā par to, ka Grieķija neievēro Direktīvu 99/70/EK par UNICE, CEEP un EAK 
noslēgto pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iepriekš minētās organizācijas vārdā norāda, ka Grieķija vēl nav 
izpildījusi iepriekš minētās direktīvas prasības, un šajā sakarā atsaucas uz jauno Grieķijas 
likumu, saskaņā ar kuru acīmredzot vairs nav nepieciešams ievērot spriedumus, kas atlaistiem 
darba ņēmējiem nodrošina pagaidu juridisko aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu iepriekš minētās direktīvas prasību tūlītēju izpildi 
Grieķijā, lai pret Grieķijas darba ņēmējiem ar līgumiem uz noteiktu laiku būtu līdzvērtīga 
attieksme un viņiem piemērotu tādus līguma nosacījumus, uz kādiem viņiem ir tiesības 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. pants).

3. Komisijas atbilde saņemta 2006. gada 3. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sākotnējā iesniegumā norāda, ka Direktīva 1999/70/EK par darbu uz 
noteiktu laiku Grieķijā nav pareizi transponēta, un piebilst, ka Grieķija turklāt 2004. gadā ir 
pieņēmusi citus tiesību aktus, kas valsts sektoram ļauj nepildīt tiesu spriedumus, kas darba 
ņēmējiem, kuri strādā saskaņā ar līgumiem uz noteiktu laiku, paredz pagaidu juridisko 
aizsardzību; ja valsts sektors un publisko tiesību juridiskās personas drīkst neņemt vērā 
pagaidu tiesas nolēmumus, darba ņēmējiem var tikt atņemtas viņu pamattiesības darba 
attiecību jomā. 

Komisijas dienesti tikai pavisam nesen no lūgumraksta iesniedzēja saņēma papildu 
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informāciju par šiem vispārīgākajiem tiesību aktiem, kas pieņemti 2004. gadā, un 
turpmākajiem grozījumiem, kas pieņemti 2005. gadā, kurā iekļauts attiecīgo likumu 
Nr. 3301/2004 un Nr. 3388/2005 teksts, Grieķijas pilsoņu tiesībsarga lēmums un Atēnu 
Advokātu kolēģijas atzinums, akadēmisks raksts, Grieķijas Revīzijas palātas lēmums, 
apelācijas sūdzība Grieķijas augstākās instances tiesai un tās lēmums, un divi pieteikumi 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai Strasbūrā; visi šie dokumenti ir par dažādiem to tiesību aktu 
aspektiem, kuri attiecas uz tiesu pagaidu nolēmumu izpildi attiecībā pret Grieķijas valsts 
sektoru un publisko tiesību juridiskajām personām.  

Komisijas komentāri

Direktīvai 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku Grieķijā bija jābūt transponētai līdz 
2002. gada 10. jūlijam. Grieķija pēc minētā datuma informēja Komisiju, ka minētā direktīva ir 
transponēta ar trīs Prezidenta dekrētiem, kas pieņemti 2003. un 2004. gadā.

Tomēr šis lūgumraksts galvenokārt ir par dažādiem Grieķijas tiesību aktiem par pagaidu 
nolēmumu izpildi attiecībā pret valsts sektoru un publisko tiesību juridiskajām personām, ko 
pieņēma 2004.–2005. gadā. Lai Komisija varētu sniegt jebkādus komentārus par šiem tiesību 
aktiem (par kuriem nav ziņots kā par Direktīvas 1999/70/EK transponēšanas aktiem, bet kas, 
iespējams, aptver daudz plašāku jautājumu par pagaidu nolēmumu izpildi) un par to saderību 
ar Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz Direktīvas 1999/70/EK piemērošanu, ir rūpīgi 
jāizskata lūgumraksta iesniedzēja iesniegtā papildu informācija un, ja būs nepieciešams, arī 
jāprasa Grieķijas valdībai paskaidrojumi. Tā kā Komisija ir tikko saņēmusi attiecīgos 
dokumentus, šajā stadijā par lūgumrakstā minētajiem jautājumiem nav iespējams sniegt 
nekādus sīkākus komentārus.

4. Komisijas papildu atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

Šajā lūgumrakstā izvirzītais jautājums attiecas uz tiesu pagaidu nolēmumu izpildi attiecībā 
pret Grieķijas valsts sektoru. Šis jautājums ir sarežģīts, un lūgumraksta izskatīšanā ir iesaistīti 
vairāki Komisijas dienesti. Pirms galīgā vērtējuma izdarīšanas Komisijai ir jāsaņem papildu 
informācija un paskaidrojumi no Grieķijas iestādēm. 

Komisija šajā pašā kontekstā izskata arī nesen paustus izteikumus, ka Grieķijas Revīzijas 
palāta esot atteikusies izpildīt tiesas galīgos nolēmumus par līgumu uz noteiktu laiku 
pārskatīšanu Grieķijas valsts sektorā. Komisija arī par šo jautājumu lūgs informāciju no 
Grieķijas iestādēm.

Kad pārbaude būs pabeigta, Komisija izvērtēs, vai situācija Grieķijā attiecībā uz tiesu 
nolēmumu izpildi par līgumiem uz noteiktu laiku ir saderīga ar Kopienas tiesību aktiem, jo 
īpaši ar Direktīvu 1999/70/EK. Pamatojoties uz šādu izvērtējumu, Komisija, ja nepieciešams, 
var nolemt veikt pasākumus saskaņā ar Līguma attiecīgajiem noteikumiem.


