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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības 
un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīvu 91/533/EEK par darba devēja 
pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem1,

1. mudina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt ES politiku cīņai pret tiešu un netiešu 
diskrimināciju, ES migrējošo darba ņēmēju ekspluatāciju un viņu tiesību pārkāpšanu 
sakarā ar to, ka viņi nepietiekami zina valodu un likumus, kas attiecas uz viņu 
nodarbinātību uzņēmējā dalībvalstī;

2. norāda, ka uz Eiropas tiesību aktiem balstītas darba ņēmēju mobilitātes veicināšana ir 
jāpapildina ar ES tiesību normām, kas paredz efektīvas sankcijas, tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus un pārsūdzības iespējas, ja tiek pārkāptas darba ņēmēju tiesības;

3. aicina kompetentās valstu iestādes sadarboties ciešāk un efektīvāk, pārbaudot darba 
līgumu atbilstību valsts un ES tiesību aktiem; norāda, ka ir jāgarantē dalībvalstu 
savstarpēja palīdzība un informācijas apmaiņa pārkāpumu gadījumā;

4. mudina dalībvalstis pastiprināt Direktīvas 91/533/EEK īstenošanu attiecībā uz to, kāds 
obligātais informācijas minimums darbiniekiem būtu jāsaņem no darba devēja par 
savām darba attiecībām, tostarp visi attiecīgie noteikumi par viņu nodarbinātības 
stāvokli uzņēmējā dalībvalstī;

5. norāda, ka palielināta darbinieku mobilitāte arī prasa aktīvi iesaistīt sociālos partnerus, 
jo īpaši arodbiedrības, lai attiecīgajiem darba ņēmējiem, jo īpaši pagaidu darbiniekiem, 
kas strādā ārzemēs, nodrošinātu adekvātu un efektīvu informāciju, atbalstu un 
aizsardzību attiecībā uz viņu sociālajām un darba tiesībām;

6. mudina dalībvalstis stingrāk kontrolēt nodarbinātības aģentūru darbu, lai nodrošinātu, 
ka tiek ievērotas ES migrējošo darba ņēmēju tiesības.

                                               
1 OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.


