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Grozījums Nr. 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā saistībā ar Covid-19 krīzi 
daudzi pārrobežu un sezonas darba ņēmēji 
ir īpaši neaizsargāti attiecībā uz viņu darba 
apstākļiem un arodveselību un drošību; tā 
kā krīzes laikā ir parādījušās satraucošas 
ziņas par pārrobežu un sezonas darba 
ņēmēju tiesību pārkāpumiem attiecībā uz 
darba un dzīves apstākļiem, proti, darba 
laiku, minimālo darba algu, netaisnīgu 
atlaišanu, darba drošības un veselības 
aizsardzības standartiem, piemēram, 
rakstisku instrukciju un paziņojumu 
trūkumu darba vietā, tāda droša transporta 
un pienācīgu izmitināšanas vietu trūkumu, 
kas atbilst sanitārajām prasībām un kur ir 
iespējami sociālās distancēšanās pasākumi, 
lielu spiedienu un nepiemērotiem darba 
modeļiem, norīkošanas kārtību un praksi 
slēgt apakšlīgumus, karantīnas 
ierobežojumu neievērošanu un repatriācijas 
atbalsta nesniegšanu, kā arī nepietiekamu 
individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) 
nodrošinājumu; tā kā šīs ziņas un krīze 
kopumā ir atklājusi un saasinājusi daudzu 
pārrobežu un sezonas darba ņēmēju 
situācijas nestabilitāti un nepilnības spēkā 
esošo tiesību aktu īstenošanā un izpildē 
attiecībā uz viņu aizsardzību; tā kā daudzi 
pārrobežu un sezonas darba ņēmēji praksē 
ir atkarīgi no sava darba devēja vai pagaidu 
darba aģentūras ne tikai attiecībā uz 
ienākumiem, bet arī mājokli; tā kā daudzi 
pārrobežu un sezonas darba ņēmēji pēc 

H. tā kā saistībā ar Covid-19 krīzi 
daudzi pārrobežu un sezonas darba ņēmēji 
ir īpaši neaizsargāti attiecībā uz viņu darba 
apstākļiem un arodveselību un drošību; tā 
kā krīzes laikā ir parādījušās satraucošas 
ziņas par pārrobežu un sezonas darba 
ņēmēju tiesību pārkāpumiem attiecībā uz 
darba un dzīves apstākļiem, proti, darba 
laiku, minimālo darba algu, netaisnīgu 
atlaišanu, darba drošības un veselības 
aizsardzības standartiem, piemēram, 
rakstisku instrukciju un paziņojumu 
trūkumu darba vietā, tāda droša transporta 
un pienācīgu izmitināšanas vietu trūkumu, 
kas atbilst sanitārajām prasībām un kur ir 
iespējami sociālās distancēšanās pasākumi, 
lielu spiedienu un nepiemērotiem darba 
modeļiem, norīkošanas kārtību un praksi 
slēgt apakšlīgumus, karantīnas 
ierobežojumu neievērošanu un repatriācijas 
atbalsta nesniegšanu, kā arī nepietiekamu 
individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) 
nodrošinājumu; tā kā šīs ziņas un krīze 
kopumā ir atklājusi un saasinājusi sociālo 
dempingu un daudzu pārrobežu un sezonas 
darba ņēmēju situācijas nestabilitāti un 
nepilnības spēkā esošo tiesību aktu 
īstenošanā un izpildē attiecībā uz viņu 
aizsardzību; tā kā daudzi pārrobežu un 
sezonas darba ņēmēji praksē ir atkarīgi no 
sava darba devēja vai pagaidu darba 
aģentūras ne tikai attiecībā uz ienākumiem, 
bet arī mājokli; tā kā daudzi pārrobežu un 
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atlaišanas ir nokļuvuši uz ielas; tā kā, 
ņemot vērā šo darba ņēmēju 
neaizsargātību, viņiem var būt grūti ziņot 
par pārkāpumiem vai nestrādāt, ja viņi 
jūtas slimi, jo viņiem trūkst informācijas 
vai viņi baidās zaudēt ienākumus, 
izmitināšanas vietu vai uzturēšanās statusu;

sezonas darba ņēmēji pēc atlaišanas ir 
nokļuvuši uz ielas; tā kā, ņemot vērā šo 
darba ņēmēju neaizsargātību, viņiem var 
būt grūti ziņot par pārkāpumiem vai 
nestrādāt, ja viņi jūtas slimi, jo viņiem 
trūkst informācijas vai viņi baidās zaudēt 
ienākumus, izmitināšanas vietu vai 
uzturēšanās statusu;

Or. en



AM\1207711LV.docx PE647.656v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.6.2020 B9-0172/3

Grozījums Nr. 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pastāvīgos 
norādījumus kopējās ES atbildes reakcijas 
uz Covid-19 uzliesmojumu koordinācijas 
kontekstā, jo īpaši attiecībā uz vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas principa 
īstenošanu un darba ņēmēju brīvas un 
taisnīgas pārvietošanās īstenošanu; uzsver, 
ka robežkontrolei, veselības pārbaudēm un 
pārvietošanās ierobežojumiem arī turpmāk 
jābūt samērīgiem un izņēmuma rakstura un 
ka ir pilnībā jāatjauno pārvietošanās 
brīvība, tiklīdz situācija saistībā ar Covid-
19 dalībvalstīs tiks uzskatīta par drošu; 
atgādina, ka vienlīdzīgas attieksmes 
princips attiecas ne tikai uz pārrobežu un 
sezonas darba ņēmējiem svarīgās nozarēs 
un profesijās, bet arī uz visiem šāda veida 
darba ņēmējiem, kuriem ir jāšķērso 
Savienības iekšējās robežas, ņemot vērā, ka 
darbs attiecīgajās nozarēs ir pieejamas arī 
vietējiem darba ņēmējiem uzņēmējā 
dalībvalstī; aicina dalībvalstis, kas to vēl 
nav izdarījušas, pēc iespējas ātri atcelt 
visus ceļošanas ierobežojumus un 
diskriminējošos norobežošanās un 
karantīnas pasākumus attiecībā uz 
pārrobežu un sezonas strādniekiem, lai 
novērstu darbaspēka trūkumu galvenajās 
nozarēs un darba ņēmēju interesēs, 
vienlaikus nodrošinot viņu veselību un 
drošību;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pastāvīgos 
norādījumus kopējās ES atbildes reakcijas 
uz Covid-19 uzliesmojumu koordinācijas 
kontekstā, jo īpaši attiecībā uz vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas principa 
īstenošanu un darba ņēmēju brīvas un 
taisnīgas pārvietošanās īstenošanu; uzsver, 
ka robežkontrolei, veselības pārbaudēm un 
pārvietošanās ierobežojumiem arī turpmāk 
jābūt samērīgiem un izņēmuma rakstura un 
ka ir pilnībā jāatjauno pārvietošanās 
brīvība, tiklīdz situācija saistībā ar Covid-
19 dalībvalstīs tiks uzskatīta par drošu; 
uzsver, ka veselības aizsardzībai, drošībai, 
kā arī vienlīdzīgai attieksmei pret darba 
ņēmējiem jābūt vissvarīgākajiem 
jautājumiem iekšējā tirgus darbības 
atjaunošanā; atgādina, ka vienlīdzīgas 
attieksmes princips attiecas ne tikai uz 
pārrobežu un sezonas darba ņēmējiem 
svarīgās nozarēs un profesijās, bet arī uz 
visiem šāda veida darba ņēmējiem, kuriem 
ir jāšķērso Savienības iekšējās robežas, 
ņemot vērā, ka darbs attiecīgajās nozarēs ir 
pieejamas arī vietējiem darba ņēmējiem 
uzņēmējā dalībvalstī; aicina dalībvalstis, 
kas to vēl nav izdarījušas, pēc iespējas ātri 
atcelt visus ceļošanas ierobežojumus un 
diskriminējošos norobežošanās un 
karantīnas pasākumus attiecībā uz 
pārrobežu un sezonas strādniekiem, lai 
novērstu darbaspēka trūkumu galvenajās 
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nozarēs un darba ņēmēju interesēs, 
vienlaikus nodrošinot viņu veselību un 
drošību;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
steidzami nodrošināt piemērojamo ES 
tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi 
attiecībā uz pārrobežu un sezonas 
darbinieku tiesībām, jo īpaši attiecībā uz 
tiesībām uz vienādu samaksu par vienādu 
darbu vienā un tajā pašā vietā, tostarp 
izmantojot saskaņotas un kopīgas valsts un 
pārrobežu darba inspekcijas; uzstāj, ka ir 
jāveic konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka darba ņēmējiem pirms aizbraukšanas ir 
skaidra izpratne par saviem līgumiem, 
pilnīga informācija par tiem un netraucēta 
piekļuve tiem, kā arī par savām tiesībām un 
pienākumiem un par to, ka minētie līgumi 
tiek darīti pieejami attiecīgās 
nodarbinātības jomas darba aizsardzības 
struktūrām; aicina dalībvalstis uzlabot 
darba inspekciju jaudu un par prioritāti 
noteikt nozares, kurās darba ņēmēji ir 
pakļauti riskam;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
steidzami nodrošināt piemērojamo ES 
tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi 
attiecībā uz pārrobežu un sezonas 
darbinieku tiesībām, jo īpaši attiecībā uz 
tiesībām uz vienādu samaksu par vienādu 
darbu vienā un tajā pašā vietā, tostarp 
izmantojot saskaņotas un kopīgas valsts un 
pārrobežu darba inspekcijas; šajā sakarībā 
uzsver, ka taupības pasākumu izraisītie 
budžeta samazinājumi valstu darba 
inspekcijās un hroniska darba inspekcijas 
iestāžu finansējuma nepietiekamība ir 
kaitējusi pienācīgai darba tiesību 
īstenošanai; uzstāj, ka ir jāveic konkrēti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka darba 
ņēmējiem pirms aizbraukšanas ir skaidra 
izpratne par saviem līgumiem, pilnīga 
informācija par tiem un netraucēta piekļuve 
tiem, kā arī par savām tiesībām un 
pienākumiem  un par to, ka minētie līgumi 
tiek darīti pieejami attiecīgās 
nodarbinātības jomas darba aizsardzības 
struktūrām; aicina dalībvalstis uzlabot 
darba inspekciju jaudu un par prioritāti 
noteikt nozares, kurās darba ņēmēji ir 
pakļauti riskam;

Or. en


