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Temats: Lūgumraksts Nr. 1420/2010, ko Association de Soutien aux Vacataires de 
l’Enseignement Supérieur vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais 
M. A., par Francijas universitātēs uz laiku darbā pieņemto valsts 
darbinieku nodarbinātības noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā Parlamentam tiek lūgts pārbaudīt, vai Francijas universitātēs uz laiku darbā 
pieņemto valsts darbinieku nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti 1987. gada 29. oktobra 
Dekrētā Nr. 87-889, atbilst ES tiesību aktiem. Īpaši tiek norādīts uz ilgo kavēšanos (vairāki 
mēneši) ar algu izmaksu un patvaļīgu pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs Francijas uz laiku darbā pieņemto darbinieku augstākās izglītības 
nozarē vārdā sūdzas par šo darbinieku darba apstākļiem Francijā. Lūgumraksta iesniedzējs 
jautā, vai Francijas tiesību akti (jo īpaši Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur) nav 
pretrunā ar ES tiesību aktiem, piemēram, ar ES Pamattiesību hartas 15. pantu, kas nosaka, ka 
ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības meklēt darbu un strādāt jebkurā dalībvalstī. 

Komisijas novērojumi
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Dalībvalstīm ir tiesības brīvi noteikt valsts sektora (šajā gadījumā ― valsts izglītības iestāžu) 
darbības principus, ieskaitot noteikumus par darbinieku pieņemšanu, kā arī personāla 
nodarbinātības noteikumus, tomēr valstu tiesību akti nedrīkst būt pretrunā ar ES tiesību 
aktiem. 

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība

ES tiesību akti par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību (LESD 45. pants, kā arī 3. pants un 
7. panta 1. punkts Regulā (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā) 
nosaka, ka attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un darba apstākļiem dalībvalstīm pret 
migrējošiem darba ņēmējiem jāizturas tāpat kā pret saviem valstspiederīgajiem. 

Dekrēts Nr. 87-889 neparedz atšķirīgu attieksmi pret migrējošiem darba  ņēmējiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju par to, ka praksē attieksme pret migrējošiem 
darba ņēmējiem būtu atšķirīga. 

Komisijas dienesti nesaskata ES tiesību aktu pārkāpumu attiecībā uz darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību. 

Darba tiesības

ES tiesību akti neattiecas uz lūgumraksta iesniedzēja minēto specifisko problēmu par ilgo 
kavēšanos ar algu izmaksu (šis jautājums nav skarts ne Līgumā, ne tiesību aktos1

sociālajā/darba jomā). Minētais dekrēts (Dekrēts Nr. 87-889) nereglamentē algu izmaksas 
laiku. Ja nav īpašu prasību, kas paredz šādu kavēšanos, šī lieta attiecas uz valsts tiesību aktiem 
un šādu jautājumu risināšanas praksi, tādēļ Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta 
iesniedzējam.

Secinājumi

Lūgumraksts nenorāda uz ES tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 „Maksājumu kavējumu direktīva” (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 
29. jūnija Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos) nav 
piemērojama, jo tā attiecas tikai uz „darījumiem starp uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, kuri izraisa preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību”.


