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Alex Agius Saliba
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
A hálózatról való lekapcsolódás joga
2019/2181(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. emlékeztet a különféle ágazatok 
sajátos igényeire és a köztük fennálló 
egyenlőtlenségekre a kijelentkezéshez való 
joggal kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, 
hogy alapos felmérés, megfelelő értékelés, 
valamint a tagállamokkal és a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció alapján 
terjesszen elő javaslatot a 
minimumszabályokról és feltételekről 
szóló uniós irányelvre annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók 
ténylegesen gyakorolhassák a 
kijelentkezéshez való jogukat, illetve hogy 
szabályozza a meglévő és új digitális 
eszközök munkavégzési célú használatát, 
figyelembe véve az európai szociális 
partnerek digitalizálásról szóló 
keretmegállapodását, amely 
rendelkezéseket tartalmaz a be- és 
kijelentkezésre vonatkozóan is; 
ragaszkodik ahhoz, hogy minden 
jogalkotási kezdeményezés során 
tiszteletben kell tartani a szociális 
partnerek nemzeti szintű autonómiáját, a 
nemzeti kollektív szerződéseket, valamint a 
nemzeti munkaerőpiaci hagyományokat és 
modelleket, és ezek nem érinthetik a 
kollektív szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, ezek megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való, a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban álló jogot;

13. emlékeztet a különféle ágazatok 
sajátos igényeire és a köztük fennálló 
egyenlőtlenségekre a kijelentkezéshez való 
joggal kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, 
hogy alapos felmérés, megfelelő értékelés, 
valamint a tagállamokkal és a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció alapján 
terjesszen elő javaslatot a 
minimumszabályokról és feltételekről 
szóló uniós irányelvre annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók 
ténylegesen gyakorolhassák a 
kijelentkezéshez való jogukat, illetve hogy 
szabályozza a meglévő és új digitális 
eszközök munkavégzési célú használatát, 
figyelembe véve az európai szociális 
partnerek digitalizálásról szóló 
keretmegállapodását, amely 
rendelkezéseket tartalmaz a be- és 
kijelentkezésre vonatkozóan is; emlékeztet 
arra, hogy a keretmegállapodás előírja a 
szociális partnerek számára, hogy a 
következő három éven belül hozzanak 
végrehajtási intézkedéseket, és hogy egy, a 
végrehajtási időszak lejárta előtt tett 
jogalkotási javaslat figyelmen kívül 
hagyná a szociális partnerek EUMSZ-ben 
meghatározott szerepét; ragaszkodik 
ahhoz, hogy minden jogalkotási 
kezdeményezés során tiszteletben kell 
tartani a szociális partnerek nemzeti szintű 
autonómiáját, a nemzeti kollektív 
szerződéseket, valamint a nemzeti 
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munkaerőpiaci hagyományokat és 
modelleket, és ezek nem érinthetik a 
kollektív szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, ezek megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való, a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban álló jogot;
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