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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.5.2018 B8-0238/3 

Módosítás  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel létezik olyan átfogó uniós 

jogi keret, amely bizonyos 

munkaviszonytípusok bizonytalanságának 

kockázatát kívánja megfékezni, többek 

között a határozott idejű foglalkoztatásról 

szóló irányelv, a részmunkaidős 

foglalkoztatásról szóló irányelv, a 

munkaerő-kölcsönzés keretében történő 

munkavégzésről szóló irányelv, a 

munkaidő-irányelv,  a foglalkoztatás és a 

munkavégzés során alkalmazott egyenlő 

bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló irányelv, a személyek 

közötti egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról szóló irányelv és az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elvének megvalósításáról szóló irányelv; 

G. mivel létezik olyan átfogó uniós 

jogi keret, amelynek az a célja, hogy 

bizonyos munkaviszonytípusok 

bizonytalanságának kockázatát 

megfékezze, többek között a határozott 

idejű foglalkoztatásról szóló irányelv, a 

részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 

irányelv, a munkaerő-kölcsönzés keretében 

történő munkavégzésről szóló irányelv, a 

munkaidő-irányelv,  a foglalkoztatás és a 

munkavégzés során alkalmazott egyenlő 

bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló irányelv, a személyek 

közötti egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról szóló irányelv és az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elvének megvalósításáról szóló irányelv; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Módosítás  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a bizonytalan foglalkoztatás alatt 

olyan foglalkoztatást ért, amely többek 

között a munkafeltételekre vonatkozó 

nemzetközi normákat, a munkavállalói 

jogokat és az uniós jogot sértő ideiglenes 

munkaszerződések visszaélésszerű 

alkalmazásából ered; hangsúlyozza, hogy 

a bizonytalan foglalkoztatás nagyobb 

mértékű társadalmi-gazdasági 

kiszolgáltatottságot, a tisztességes élethez 

szükséges erőforrások hiányát és a 

szociális védelem elégtelenségét vonja 

magával; 

1. hangsúlyozza, hogy a bizonytalan 

foglalkoztatás nagyobb mértékű 

társadalmi-gazdasági kiszolgáltatottságot, 

a tisztességes élethez szükséges 

erőforrások és a szociális védelem 

elégtelenségét vonja magával, valamint 

hogy, többek közt, az ideiglenes 

munkaszerződések visszaélésszerű 

alkalmazása bizonytalan körülményeket 

teremt és a munkakörülményekre és 

munkavállalói jogokra vonatkozó 

nemzetközi normák és az uniós 

jogszabályok értelmében illegálisnak 

minősül; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Módosítás  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. tudomásul veszi a Parlament 

munkakörülményekről és bizonytalan 

foglalkoztatásról szóló jelentését és a 

beérkezett petíciókat, és kiemeli, hogy a 

bizonytalanság kockázata a szerződés 

típusától és az alábbi tényezőktől függ: 

• a munkahely biztonsága a munka 

nem állandó jellegéből adódóan részben 

vagy teljesen hiányzik, ahogyan ez a nem 

önként vállalt és gyakran marginális 

részmunkaidős szerződések, és néhány 

tagállamban a nem egyértelmű munkaidő, 

valamint a behívásos foglalkoztatás miatt 

változó feladatkörök esetében 

elmondható; 

• a felmondással szembeni csekély 

védelem és elbocsátás esetén a megfelelő 

szociális védelem hiánya; 

• a tisztességes életszínvonalhoz nem 

elegendő javadalmazás; 

• hiányoznak vagy korlátozottak a 

szociális védelemhez való jogok vagy 

juttatások; 

• hiányzik vagy korlátozott a 

hátrányos megkülönböztetés bármely 

formájával szembeni védelem; 

• nincsenek vagy korlátozottak a 
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kilátások a munkaerőpiaci előrelépésre 

vagy a karrierfejlesztésre és a képzésre; 

• alacsony szintűek a kollektív jogok 

és korlátozott a kollektív képviselethez 

való jog; 

• a munkakörülmények nem 

felelnek meg az egészségügyi és biztonsági 

minimumelőírásoknak; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Módosítás  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy 

jogalkotási tevékenységében tegyen 

azonnali intézkedéseket a 

bizonytalansághoz vezető foglalkoztatási 

gyakorlatok hatékony kezelésére; 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy 

jogalkotási tevékenységében tegyen 

azonnali intézkedéseket a 

bizonytalansághoz vezető foglalkoztatási 

gyakorlatok elleni fellépés érdekében; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Módosítás  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

a határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának 

kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálásról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza, hogy az 

ellenőrzéseket biztosítani kell, hogy az 

ideiglenes vagy rugalmas szerződéses 

megállapodások hatálya alá tartozó 

munkavállalók legalább ugyanolyan 

védelemben részesüljenek, mint az összes 

többi munkavállaló; megállapítja, hogy 

célzott erőfeszítést kell tenni annak 

érdekében, hogy a meglévő ILO-

eszközöket alkalmazzák a bizonytalan 

foglalkoztatás elleni külön kampányban, és 

komoly figyelmet kell fordítani az olyan új, 

kötelező erejű jogi eszközök és jogi 

intézkedések szükségességére, amelyek 

korlátoznák és mérsékelnék a bizonytalan 

foglalkoztatást, és a bizonytalan 

munkaszerződéseket kevésbé vonzóvá 

tennék a munkáltatók számára; 

10. hangsúlyozza, hogy az 

ellenőrzéseket biztosítani kell, hogy az 

ideiglenes vagy rugalmas szerződéses 

megállapodások hatálya alá tartozó 

munkavállalók legalább ugyanolyan 

védelemben részesüljenek, mint az összes 

többi munkavállaló; megállapítja, hogy 

célzott erőfeszítést kell tenni annak 

érdekében, hogy meglévő ILO-eszközöket 

alkalmazzanak a bizonytalan 

foglalkoztatás elleni külön kampányban, és 

komoly figyelmet kell fordítani az olyan új, 

kötelező erejű eszközök és jogi 

intézkedések szükségességére, amelyek 

fellépnének a bizonytalan foglalkoztatás 

ellen, és a bizonytalan munkaszerződéseket 

kevésbé vonzóvá tennék a munkáltatók 

számára; 

Or. en 

 

 

 


