
CM\702844HU.doc PE400.402v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

19.12.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Christos Polyzogopoulos (görög állampolgár) által, a görög munkavállalók 
általános föderációja (GSEE) nevében előterjesztett (egy aláírást tartalmazó)
0233/2003. sz. petíció a Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK sz. az ESZSZ, az 
UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló irányelvében foglaltak teljesítésének Görögország 
részéről történő elmulasztásáról

Magdalini Tsipra (görög állampolgár) által, a P.O.E.I.D.D. (a Magánjog szerint 
alkalmazásban álló közalkalmazottak pánhellén föderációja) nevében
előterjesztett 0455/2005. sz. petíció a Tanács 1999/70/EK sz. az ESZSZ, az 
UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló irányelvében foglaltak teljesítésének Görögország 
részéről történő elmulasztásáról

1. A 0233/2003. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a GSEE elnöke rámutat, hogy Görögország még nem fogadta el a fenti 
irányelv végrehajtásához szükséges jogszabályokat és közigazgatási rendelkezéseket, annak 
ellenére, hogy a határidő, a felmerülő speciális nehézségek miatt Görögország irányában 
rögzített 12 hónapos meghosszabbítást is beleértve, 2002. július 10-én lejárt. A petíció 
benyújtója felhívja az Európai Parlamentet, hogy intézkedjen az irányelv görögországi 
végrehajtása érdekében, és ezáltal biztosítsa az egyenlő bánásmódot és az elfogadható 
szerződési feltételeket a határozott idejű tartó munkaszerződéssel rendelkező görög 
munkavállalók számára.
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A 0455/2005. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fenti szervezet nevében kifejti, hogy Görögország még mindig nem a 
fenti irányelvben foglaltakkal összhangban jár el, és ezzel kapcsolatosan utal arra az új görög 
törvényre, melyből egyértelműen az derül ki, hogy a továbbiakban nem szükséges 
végrehajtani azokat a bírósági ítéleteket, melyek az elbocsátott dolgozónak bizonyos fokú 
átmeneti jogi védelmet adnak. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
intézkedjen annak érdekében, hogy Görögországban mielőbb betartsák a fenti irányelvben 
foglaltakat, és ezáltal biztosítsa azt, hogy a határozott ideig tartó munkaszerződéssel 
rendelkező görög munkavállalók élvezhessék azt az elbánást és azokat a szerződési 
feltételeket, melyek az uniós jog szerint megilletik őket.

2. Elfogadhatóság

0233/2003. sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. október 17.
0455/2005. sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 22.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. december 19-én kapott időközi válasz:

Háttér és panasz

A petíciók benyújtói nehezményezik, hogy Görögország még mindig nem a határozott idejű 
munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvvel összhangban jár el. Bár Görögország átültette 
az irányelvet, a petíciók benyújtóinak állítása szerint eljárási szabályok akadályozzák az 
elbocsátott munkavállalók számára időközi védelmet biztosító ítéleteknek való megfelelést. 
Felhívják az Európai Parlamentet, hogy mielőbb intézkedjen a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelv végrehajtása érdekében, és ezáltal biztosítsa az 
egyenlő bánásmódot és az elfogadható szerződési feltételeket a határozott idejű tartó 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók számára.

A Bizottság megjegyzései

A Bizottság megkereste a görög hatóságokat a görög közszektorral szemben hozott időközi 
bírósági ítéletek végrehajtásával kapcsolatban, amelyek szerint a görög közszektorban a 
határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé alakításával kapcsolatos ügyek nem 
az általános hatáskörrel rendelkező bíróságok, hanem a közigazgatási bíróságok hatáskörébe 
tartoznak, továbbá a kérdéses eljárási szabályok nem befolyásolják az 1999/70/EK irányelv 
átültetése érdekében elfogadott intézkedések teljes körű és hatékony végrehajtását. Ezt az 
álláspontot a Görög Legfelsőbb Bíróság 19/2007. sz. ítélete is megerősítette.

Mindazonáltal a Bizottság szakszolgálatai ismételten írásban kívánják megkeresni a görög 
hatóságokat, felkérve őket az átmeneti időszakra vonatkozó teljes jogi rezsim tisztázására, 
amely az 1999/70/EK irányelv átültetéséről szóló intézkedéseken túli nemzeti szabályozást is 
magában foglalja.

Következtetések
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A görög hatóságok által nyújtott magyarázatok fényében a Bizottság nem tartja indokoltnak
az 1999/70/EK irányelv átültetésének elmulasztása miatti fellépést Görögországgal szemben.

Mindazonáltal a Bizottság továbbra is ellenőrizni fogja az 1999/70/EK irányelv görögországi 
végrehajtását, különös tekintettel az átmeneti időszak alatt (2002 júliusától 2004 júliusáig) 
alkalmazandó jogi rezsim végrehajtására és alkalmazására. Elemezni fog valamennyi további, 
a görög hatóságoktól kapott információt, és ezek fényében szükség esetén haladéktalanul 
további intézkedéseket fog tenni.


