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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0233/2003, ko Grieķijas Vispārējās strādnieku konfederācijas 
(GSEE) vārdā iesniedza Grieķijas valstpiederīgais Christos Polyzogopoulos un 
kam pievienots viens paraksts par to, ka Grieķija neievēro Padomes 
1999. gada 28. jūnija Direktīvu Nr. 1999/70/EK par Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas (ETUC), Eiropas Profesionālo un darba devēju apvienību 
savienības (UNICE) un Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās 
ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas centra (CEEP) noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku

Lūgumraksts Nr. 0455/2005, ko P.O.E.I.D.D. (Saskaņā ar privāttiesībām 
nodarbināto ierēdņu Visgrieķijas federācija) vārdā iesniedza Grieķijas 
valstpiederīgais Magdalini Tsipra par to, ka Grieķija neievēro Padomes 
Direktīvu Nr. 99/70/EK par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC), 
Eiropas Profesionālo un darba devēju apvienību savienības (UNICE) un 
Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu 
Eiropas centra (CEEP) noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta Nr. 0233/2003 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, GSEE priekšsēdētājs, norāda, ka Grieķija vēl nav pieņēmusi 
vajadzīgos likumus un administratīvos noteikumus, lai īstenotu iepriekš minēto direktīvu, kaut 
gan izpildes termiņš kopā ar 12 mēnešus ilgo pagarinājumu, ko Grieķijai piešķīra, ņemot vērā 
radušās īpašās grūtības, beidzās 2002. gada 10. jūlijā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Parlamentu rīkoties un nodrošināt direktīvas īstenošanu Grieķijā, lai pret darba 
ņēmējiem, ar kuriem slēgti līgumi uz noteiktu laiku, būtu vienlīdzīga attieksme un viņiem 
piedāvātu pieņemamus nodarbinātības līgumus.

Lūgumraksta Nr. 0455/2005 kopsavilkums

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

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0233/2003 atzīts par pieņemamu 2003. gada 17. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 0455/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 22. septembrī.
Komisijai tika prasīts sniegt informāciju (Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas pagaidu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Pamatojums un sūdzība

Lūgumraksta iesniedzēji izsaka sūdzību, ka Grieķija vēl nav izpildījusi Direktīvas 
Nr. 1999/70/EK prasības par darbu uz noteiktu laiku. Kaut gan Grieķija transponēja direktīvu, 
lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka pastāv tiesvedības normas, kas traucē ievērot spriedumus, 
kuri nodrošina atlaistiem darba ņēmējiem pagaidu juridisko aizsardzību.  Lūgumraksta 
iesniedzēji aicina Eiropas Parlamentu rīkoties un nodrošināt Direktīvas Nr. 1997/70/EK par 
darbu uz noteiktu laiku tūlītēju izpildi, lai pret darba ņēmējiem, ar kuriem slēgti līgumi uz 
noteiktu laiku, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un piemērotu tādus līguma nosacījumus, uz 
kādiem viņiem ir tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Komisijas komentāri

Komisija sazinājās ar Grieķijas iestādēm saistībā ar jautājumu par tiesas pagaidu nolēmumu 
izpildi Grieķijas valsts sektorā. Iestādes pauda viedokli, ka nevis vispārējo tiesu, bet 
administratīvo tiesu jurisdikcijā ietilpst spriešana par lietām, kas attiecas uz noteikta laika 
darba līgumu pārveidošanu par darba līgumiem uz nenoteiktu laiku Grieķijas valsts sektorā un 
ka minētās procesuālās normas neietekmē to pasākumu pilnīgu un efektīvu īstenošanu, kas 
veicami, lai transponētu Direktīvu Nr. 1999/70/EK. Šo nostāju apstiprinājis Grieķijas 
Augstākās tiesas spriedums Nr. 19/2007. 

Taču Komisijas dienesti ir nolēmuši vēlreiz rakstiski aicināt Grieķijas iestādes precizēt pārejas 
periodā piemērojamo vispārējo juridisko kārtību, kas var attiekties arī uz tādiem 
nacionālajiem tiesību aktiem, kuri neietilpst Direktīvas Nr. 1999/70/EK transponēšanas 
pasākumos.

Secinājumi

Ņemot vērā Grieķijas iestāžu sniegtos paskaidrojumus, Komisija neredz iemeslu uzsākt rīcību 
pret Grieķiju saistībā ar Direktīvas Nr. 1999/70/EK netransponēšanu.

Taču Komisija turpinās pārraudzīt Direktīvas Nr. 1999/70/EK īstenošanu Grieķijā, jo īpaši 
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pārejas perioda (no 2002. gada jūlija līdz 2004. gada jūlijam) juridiskās kārtības ieviešanu un 
piemērošanu. Tā analizēs visu turpmāko informāciju, kas tai jāsaņem no Grieķijas iestādēm 
un nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā saņemto informāciju, nevilcināsies rīkoties.”


