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15.6.2020 B9-0172/9

Grozījums Nr. 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, 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 
atlaišanas ir nokļuvuši uz ielas; tā kā, 

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 
sezonas darba ņēmēji pēc atlaišanas ir 
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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;

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
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15.6.2020 B9-0172/10

Grozījums Nr. 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, 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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15.6.2020 B9-0172/11

Grozījums Nr. 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pārrobežu un sezonas darba 
ņēmējus ir smagi skārusi gan krīze, gan 
dalībvalstu pasākumi vīrusa izplatības 
ierobežošanai un novēršanai, jo īpaši 
robežu slēgšana, pagaidu ierobežojumi un 
kontrole pie iekšējām robežām; tā kā 
Covid-19 pandēmijas rezultātā tika slēgtas 
robežas un pārtrauktas vai apturētas 
daudzas saimnieciskās darbības, kas 
savukārt izraisīja bezdarba pieaugumu un 
nopietnas pārvietošanās problēmas 
pārrobežu un sezonas darba ņēmējiem, kuri 
bija iestrēguši nesenās nodarbinātības 
dalībvalstīs bez ienākumiem, aizsardzības 
vai transporta un dažkārt pat bez pajumtes, 
veselības aprūpes vai pārtikas;

F. tā kā pārrobežu un sezonas darba 
ņēmējus ir smagi skārusi gan krīze, gan 
dalībvalstu pasākumi vīrusa izplatības 
ierobežošanai un novēršanai, jo īpaši 
robežu slēgšana, pagaidu ierobežojumi un 
kontrole pie iekšējām robežām; tā kā 
Covid-19 pandēmijas rezultātā tika slēgtas 
robežas un pārtrauktas vai apturētas 
daudzas saimnieciskās darbības, kas 
savukārt izraisīja bezdarba pieaugumu un 
nopietnas pārvietošanās problēmas 
pārrobežu un sezonas darba ņēmējiem, kuri 
bija iestrēguši nesenās nodarbinātības 
dalībvalstīs bez ienākumiem, aizsardzības 
vai transporta un dažkārt pat bez pajumtes, 
veselības aprūpes vai pārtikas; tā kā 
jaunieši un sievietes, kas ir pārrobežu un 
sezonas darba ņēmēji, var būt īpaši 
neaizsargāti;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/12

Grozījums Nr. 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis 
īstenot pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pārrobežu un sezonas darbiniekiem, kā arī 
pārrobežu uzņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām tiek nodrošināta pienācīga 
aizsardzība pret Covid-19 un tās ietekmi, 
tostarp viegla piekļuve testēšanai, un ka 
viņi ir informēti par riskiem un 
veicamajiem drošības pasākumiem viņiem 
saprotamā valodā; turklāt prasa veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu viņu veselības 
un drošības aizsardzību brauciena laikā un 
pienācīgus dzīves apstākļus, tostarp sociālo 
distancēšanos darba vietā, kas nav viņu 
dzīvesvieta, un lai vajadzības gadījumā 
piedāvātu repatriācijas risinājumus, kas 
nebūtu uz darba ņēmēja rēķina; uzsver, ka 
ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti par 
piekļuvi sociālajām tiesībām, tostarp to 
pārnešanai; uzsver, ka pārrobežu un 
sezonas darba ņēmēji nedrīkst nonākt 
sliktākā situācijā tādēļ, ka viņi kā ES 
pilsoņi ir izmantojuši pārvietošanās 
brīvības iespējas;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis 
īstenot pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pārrobežu un sezonas darbiniekiem, kā arī 
pārrobežu uzņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām tiek nodrošināta pienācīga 
aizsardzība pret Covid-19 un tās ietekmi, 
tostarp viegla piekļuve testēšanai, un ka 
viņi ir informēti par riskiem un 
veicamajiem drošības pasākumiem viņiem 
saprotamā valodā; uzsver, ka jaunieši un 
sievietes, kas ir pārrobežu un sezonas 
darba ņēmēji, ir īpaši neaizsargāti; turklāt 
prasa veikt pasākumus, lai nodrošinātu 
viņu veselības un drošības aizsardzību 
brauciena laikā un pienācīgus dzīves 
apstākļus, tostarp sociālo distancēšanos 
darba vietā, kas nav viņu dzīvesvieta, un lai 
vajadzības gadījumā piedāvātu repatriācijas 
risinājumus, kas nebūtu uz darba ņēmēja 
rēķina; uzsver, ka ir jāievēro spēkā esošie 
tiesību akti par piekļuvi sociālajām 
tiesībām, tostarp to pārnešanai; uzsver, ka 
pārrobežu un sezonas darba ņēmēji 
nedrīkst nonākt sliktākā situācijā tādēļ, ka 
viņi kā ES pilsoņi ir izmantojuši 
pārvietošanās brīvības iespējas;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/13

Grozījums Nr. 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Komisiju steidzami veikt 
pētījumu par pārrobežu un sezonas 
darbinieku vispārējo situāciju 
nodarbinātības un veselības aizsardzības un 
drošības jomā, tostarp par pagaidu darba 
aģentūru, darbā pieņemšanas aģentūru, citu 
starpnieku un apakšuzņēmēju lomu, lai 
konstatētu nepilnības aizsardzības jomā un 
iespējamo nepieciešamību pārskatīt spēkā 
esošo tiesisko regulējumu, piemēram, 
tiesisko regulējumu attiecībā uz veselības 
aizsardzību un drošību darbā, Direktīvu 
2014/36/ES par sezonas darbiniekiem un 
Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām, kā arī nodrošināt aizsardzību 
pret pandēmiju; uzsver, ka saistībā ar 
Covid-19 krīzi gūtā pieredze ir ne vien 
noderīga, bet tai būtu arī jāstiprina uz 
pierādījumiem balstītas politikas 
veidošana, lai novērstu ES un valstu tiesību 
aktu nepilnības gan krīzes laikā, gan 
normālā situācijā;

15. aicina Komisiju steidzami veikt 
pētījumu par pārrobežu un sezonas 
darbinieku vispārējo situāciju 
nodarbinātības un veselības aizsardzības un 
drošības jomā, tostarp par pagaidu darba 
aģentūru, darbā pieņemšanas aģentūru, citu 
starpnieku un apakšuzņēmēju lomu, lai 
konstatētu nepilnības aizsardzības jomā un 
iespējamo nepieciešamību pārskatīt spēkā 
esošo tiesisko regulējumu, piemēram, 
tiesisko regulējumu attiecībā uz veselības 
aizsardzību un drošību darbā, Direktīvu 
2014/36/ES par sezonas darbiniekiem un 
Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām, kā arī nodrošināt aizsardzību 
pret pandēmiju; aicina dalībvalstis aizliegt 
slēgt apakšlīgumus, lai darba devēji 
uzņemtos atbildību par saviem darba 
ņēmējiem, samazinātu darba ņēmēju 
mainību darbavietā un ierobežotu 
nedrošu un pagaidu līgumu izmantošanu 
nozarēs, kuras skāra Covid-19 
uzliesmojums; uzsver, ka saistībā ar 
Covid-19 krīzi gūtā pieredze ir ne vien 
noderīga, bet tai būtu arī jāstiprina uz 
pierādījumiem balstītas politikas 
veidošana, lai novērstu ES un valstu tiesību 
aktu nepilnības gan krīzes laikā, gan 
normālā situācijā;

Or. en


