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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā viesstrādnieki, kuri veic 
nekvalificētu pagaidu darbu darba tirgus 
mazāk privileăētajos segmentos vai strādā 
par mājkalpotājiem, var tikt pakĜauti 
vairākveidu diskriminācijai, jo bieži vien 
darba nosacījumi ir nepietiekami un 
likumam neatbilstoši; tā kā šādu 
darbinieku vidū ir daudzi migranti, kuri 

attiecīgajā valstī uzturas neatĜauti, un šā 

iemesla dēĜ palielinās iespējamība, ka pret 

viĦiem slikti izturēsies, samaksa par 
padarīto darbu būs neregulāra un ka viĦi 
piedzīvos vardarbību vai seksuālu 
izmantošanu; tā kā šie darbinieki bieži vien 
nezina savas tiesības, viĦiem ir ierobežota 
piekĜuve vai grūtības piekĜūt 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un viĦi 
vāji pārzina attiecīgās valsts valodu un nav 
iesaistījušies sociālajos tīklos; tā kā šie 
neatĜauti nodarbinātie viesstrādnieki, 

baidīdamies no nosūtīšanas atpakaĜ uz 

izcelsmes valsti un/vai no darba devēja 

sankcijām, neuzdrīkstas sazināties ar 

valsts iestādēm, lai lūgtu aizsardzību, 

pastāvētu uz savām tiesībām vai izmantotu 

veselības aprūpes pakalpojumus; tā kā 
sevišėi neaizsargāti ir mājkalpotāji, kuri 
atbraukuši līdzi saviem darba devējiem no 
trešām valstīm; 

D. tā kā viesstrādnieki, kuri veic 
nekvalificētu pagaidu darbu darba tirgus 
mazāk privileăētajos segmentos vai strādā 
par mājkalpotājiem, var tikt pakĜauti 
vairākveidu diskriminācijai, jo bieži vien 
darba nosacījumi ir nepietiekami un 
likumam neatbilstoši; tā kā būtu jācenšas 
līdz minimumam izskaust sliktu 

izturēšanos pret viesstrādniekiem, 

neregulāru samaksu par padarīto darbu un 
pret šiem darbiniekiem vērstu vardarbību 
vai seksuālu izmantošanu; tā kā šie 
darbinieki bieži vien nezina savas tiesības, 
viĦiem ir ierobežota piekĜuve vai grūtības 
piekĜūt sabiedriskajiem pakalpojumiem un 
viĦi vāji pārzina attiecīgās valsts valodu un 
nav iesaistījušies sociālajos tīklos; tā kā 
sevišėi neaizsargāti ir mājkalpotāji, kuri 
atbraukuši līdzi saviem darba devējiem no 
trešām valstīm; 
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