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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 91/533/ΕΟΚ της 14ης Οκτωβρίου 1991 
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους 
όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας1,

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την πολιτική της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της άμεσης ή έμμεσης διάκρισης και εκμετάλλευσης των 
διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ καθώς και της παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους εξαιτίας ανεπαρκούς γνώσης της γλώσσας και της νομοθεσίας που διέπουν την 
εργασία τους στο κράτος μέλος υποδοχής·

2. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η προώθηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων πρέπει να συμπληρωθεί με ευρωπαϊκές νομικές 
διατάξεις της ΕΕ, οι οποίες να προβλέπουν αποτελεσματικές κυρώσεις, ένδικα μέσα 
και προσφυγές σε περιπτώσεις παράβασης δικαιωμάτων των εργαζόμενων·

3. ζητεί στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 
αρχών όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 
στις συμβάσεις εργασίας· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αλληλοβοήθεια και η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση παραβάσεων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ σχετικά 
με την ελάχιστη ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τον 
εργοδότη τους όσον αφορά τη σχέση εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών διατάξεων που αφορούν την κατάσταση απασχόλησής τους στη χώρα 
υποδοχής·

5. τονίζει ότι η αυξημένη κινητικότητα των εργαζομένων απαιτεί επίσης ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και ιδιαίτερα των εργατικών συνδικάτων, ώστε 
οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι, και ιδιαίτερα όσοι εργάζονται προσωρινά στο 
εξωτερικό, να λαμβάνουν επαρκή και αποτελεσματική ενημέρωση, στήριξη και 
προστασία σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερους ελέγχους στα γραφεία εύρεσης 
εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των διακινούμενων 
εργαζομένων της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.


