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Temats: Lūgumraksts Nr. 0826/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais T. S., par 
nepieņemamu izturēšanos pret poļu strādniekiem Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz situāciju, kurā nonāca 40 poļu strādnieki, kas ar 
apakšuzņēmēja Nīderlandes rūpniecisko pakalpojumu uzņēmuma Hertel starpniecību bija 
saņēmuši pagaidu darbu Apvienotajā Karalistē un tika atlaisti pēc demonstrācijas, kas bija 
vērsta pret poļiem un notika pie viņu darbavietas — South Hook gāzes termināļa. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka darba devējs plašsaziņas līdzekļiem ir teicis, ka šie poļu 
strādnieki tagad strādā citā vietā Apvienotajā Karalistē, tomēr patiesībā viņiem netika 
piedāvāts nekāds cits darbs un tāpēc bija jāatgriežas Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata 
to par darba ņēmēju tiesību un iekšējā tirgus principa pārkāpumu un tāpēc aicina Eiropas 
Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja minētais gadījums attiecas uz konfliktsituāciju Lindsey
naftas pārstrādes uzņēmumā 2009. gada 28. janvārī, kad vairāki Lindsey naftas pārstrādes 
uzņēmuma vietējie strādnieki sāka vairākus neoficiālus streikus, protestējot pret to, ka Itālijas 
celtniecības uzņēmums „IREM” rūpnīcas teritorijā pieņēma darbā vairākus simtus Eiropas 
(galvenokārt, Itālijas un Portugāles) līgumstrādnieku laikā, kad vietējā un pasaules ekonomikā 
valda milzīgs bezdarbs.
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Atbalstot Lindsey strādniekus, protesta akcijas strauji izplatījās, un darbu pārtrauca citu naftas 
pārstrādes uzņēmumu, atomelektrostaciju, elektrostaciju un gāzes termināļu strādnieki visā 
Apvienotajā Karalistē1. Šīs vēlākās darbības acīmredzot izraisīja šajā lūgumrakstā minēto 
konfliktu2.

Komisija pauž patiesu nožēlu par grūtībām, ko nācās piedzīvot lūgumraksta iesniedzējam un 
viņa kolēģiem, īstenojot tiesības uz darbu citā dalībvalstī. Vairākuma dalībvalstu sarežģītā 
situācija nodarbinātības jomā nekādā mērā neattaisno aizliegumu pieņemt darbā ārvalstu 
strādniekus un kavē darba ņēmēju pārvietošanos ES. 

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās, kas paredz tiesības strādāt citā dalībvalstī, tiesības brīvi 
veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Šajā 
saistībā Komisija gribētu atkārtoti uzsvērt savu apņēmību daudz efektīvāk aizstāvēt darba 
ņēmēju tiesības un mobilos darba ņēmējus gan tad, kad viņi īsteno savas tiesības brīvi 
pārvietoties, gan tad, kad darba devējs viņus uz laiku nosūta darbā ārvalstīs pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā.

Tomēr, ņemt vērā tos Kopienas tiesību aktu aspektus, kas saistīti ar lūgumraksta iesniedzēja 
ierosinātajiem jautājumiem, faktiskās informācijas trūkuma dēļ nav iespējams pieņemt galīgo 
novērtējumu par lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem apgalvojumiem un prasībām, jo īpaši 
attiecībā uz Apvienotajā Karalistē nodarbināto Polijas strādnieku līgumsaistībām un norunām.

Tomēr, šķiet, ka no pieejamajiem pierādījumiem var secināt, ka izvirzītie jautājumi attiecas uz 
divu privātu pušu iespējamiem savstarpējiem solījumu vai līgumattiecību pārkāpumiem. 
Protams, tādā gadījumā Komisijai nav tiesību iejaukties, jo šādi jautājumi jārisina dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Secinājumi

Komisiju izmantos visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai aizstāvētu darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību. Tomēr problēmas, ar kurām saskārās lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz 
līgumslēdzēju pušu privātām domstarpībām, kurās Komisijai nav likumīgu tiesību iejaukties. 
Tomēr valsts kompetentajām iestādēm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgās 

                                               
1 Informācijas avots: „Britu darba vietas  britu strādniekiem: Lindsey naftas pārstrādes 
uzņēmuma konflikts un vietējo darba līgumu noteikumu nākotne integrētā ES tirgū”, 
Catherine Barnard,
Rūpniecības tiesību žurnāls (Industrial Law Journal) 2009. gads, 38(3),245.–277. lpp; 
doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Sk. arī: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece
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darba ņēmēju tiesības.”


