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Amendamentul 2
Alex Agius Saliba
în numele Grupului S&D

Raport A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Dreptul de a se deconecta
2019/2181(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește nevoile specifice 
diferitelor sectoare și disparitățile dintre 
acestea în legătură cu dreptul de a se 
deconecta; invită Comisia ca, pe baza unei 
analize aprofundate, a unei evaluări 
adecvate și a unei consultări cu statele 
membre și cu partenerii sociali, să prezinte 
o propunere de directivă a Uniunii privind 
standardele și condițiile minime pentru a se 
garanta că lucrătorii își pot exercita în mod 
efectiv dreptul de a se deconecta și pentru a 
reglementa utilizarea instrumentelor 
digitale existente și noi în scopuri 
profesionale, luând în considerare Acordul-
cadru al partenerilor sociali europeni 
privind digitalizarea, care include 
modalități de conectare și deconectare; 
insistă asupra faptului că orice inițiativă 
legislativă trebuie să respecte autonomia 
partenerilor sociali de la nivel național, 
convențiile colective naționale și tradițiile 
și modelele pieței naționale a muncii și nu 
trebuie să aducă atingere dreptului de a 
negocia, de a încheia și pune în aplicare 
convenții colective, în conformitate cu 
legislația și cu practicile de la nivel 
național;

13. reamintește nevoile specifice 
diferitelor sectoare și disparitățile dintre 
acestea în legătură cu dreptul de a se 
deconecta; invită Comisia ca, pe baza unei 
analize aprofundate, a unei evaluări 
adecvate și a unei consultări cu statele 
membre și cu partenerii sociali, să prezinte 
o propunere de directivă a Uniunii privind 
standardele și condițiile minime pentru a se 
garanta că lucrătorii își pot exercita în mod 
efectiv dreptul de a se deconecta și pentru a 
reglementa utilizarea instrumentelor 
digitale existente și noi în scopuri 
profesionale, luând în considerare Acordul-
cadru al partenerilor sociali europeni 
privind digitalizarea, care include 
modalități de conectare și deconectare; 
reamintește că acordul-cadru prevede ca 
partenerii sociali să ia măsuri de punere 
în aplicare în următorii trei ani și că 
prezentarea unei propuneri legislative 
înainte de încheierea acestei perioade de 
punere în aplicare nu ar ține cont de rolul 
pe care îl prevede TFUE pentru partenerii 
sociali; insistă asupra faptului că orice 
inițiativă legislativă trebuie să respecte 
autonomia partenerilor sociali de la nivel 
național, convențiile colective naționale și 
tradițiile și modelele pieței naționale a 
muncii și nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a negocia, de a încheia și pune 
în aplicare convenții colective, în 
conformitate cu legislația și cu practicile de 
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la nivel național;
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