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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti 
delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 
delovno razmerje1,

1. odločno poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo politiko EU na področju boja 
proti posredni in neposredni diskriminaciji, izkoriščanju delavcev migrantov in zlorabi 
njihovih pravic zaradi nezadostnega znanja jezikov in poznavanja veljavnih zakonov 
na področju zaposlovanja v njihovi državi članici gostiteljici;

2. ugotavlja, da morajo spodbujanje mobilnosti delavcev na podlagi evropske zakonodaje 
dopolnjevati pravne določbe EU za učinkovite sankcije, pravna sredstva in odškodnine 
v primerih kršitve pravic delavcev;

3. poziva k tesnejšemu in učinkovitejšemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi pri preverjanju skladnosti delovnih pogodb z nacionalno in evropsko 
zakonodajo; poudarja, da mora biti v primeru kršitev zagotovljena medsebojna pomoč 
in izmenjava informacij med državami članicami;

4. odločno poziva države članice, naj okrepijo izvajanje Direktive 91/533/EGS o 
obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o 
zaposlitvi ali delovno razmerje, pa tudi vseh ustreznih določb o njihovem 
zaposlitvenem statusu v državi članici gostiteljici;

5. poudarja, da je za večjo mobilnost delavcev potrebna aktivna udeležba socialnih 
partnerjev, zlasti sindikatov, da bi zadevnim delavcem, zlasti tistim na začasnem delu 
v tujimi, zagotovili ustrezne in zadostne informacije, podporo in zaščito v zvezi z 
njihovimi socialnimi in delavskimi pravicami;

6. odločno poziva države članice, naj strožje nadzirajo delo agencij za zaposlovanje, da 
bi zagotovile spoštovanje pravic delavcev migrantov v EU.

                                               
1 UL L 288, 18.10.1991, str. 32.


