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Temats: Lūgumraksts Nr. 0235/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Rute 
Sobral, par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz skolotājiem Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka nesenās izmaiņas Portugāles tiesību aktos rada 
diskrimināciju starp skolotājiem, jo īpaši attiecībā uz viņu karjeras izaugsmi un atalgojumu. 
Viņa cita starpā apgalvo, ka tas ļāvis skolotājus ar līdzīgu vai mazāku darba stāžu pārcelt uz 
augstāku līmeni nekā skolotājus, kuriem ir lielāks darba stāžs, pamatojoties tikai uz laiku, kad 
tika nodrošināta piekļuve profesijai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 18. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. augustā

Komisijas konstatējumi

Padomes Direktīva 2000/78/EK1 nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju. Tomēr jānorāda, ka ar šo direktīvu tiek aizliegta diskriminācija, 
kuras pamatā ir šajā tiesību aktā izsmeļoši uzskaitīti iemesli, proti, diskriminācija reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Citas ES direktīvas aizliedz diskrimināciju starp turpmāk minētajām salīdzināmā situācijā 

1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16.–22. lpp.
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esošām darba ņēmēju kategorijām: darba ņēmēji ar noteikta laika darba līgumu un darba 
ņēmēji ar pastāvīgu darba līgumu2, pilnu darba laiku un nepilnu darba laiku strādājoši darba 
ņēmēji3, pagaidu darba aģentūru darbinieki un attiecīgā lietotājuzņēmuma darbinieki4. Vēl ES 
darba tiesībās ir aizliegts diskriminēt darba ņēmējus, kuri izmanto tiesības uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu5.

Šķiet, ka neviena no minētajām direktīvām nav piemērojama gadījumā, kad, kā minējusi 
lūgumraksta iesniedzēja, atšķirīgais aspekts starp darba ņēmējiem ir tikai darbā pieņemšanas 
laiks.

Secinājums

Šajā gadījumā nav vērojama ar ES tiesību aktiem saistīta problemātika, un tādēļ Komisijai 
nav pamata turpināt šā jautājuma izskatīšanu.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 11. maijā

Kā paskaidrots iepriekšējā atbildē, lūgumraksta iesniedzējas aprakstītās iespējamās 
diskriminācijas pamatā nav neviens no ES tiesību aktos aplūkotajiem iemesliem. Turpmākajā 
sarakstē lūgumraksta iesniedzēja neatsaucas ne uz vienu no šiem iemesliem un nenorāda ES 
direktīvu vai regulu, kura šajā situācijā varētu būt pārkāpta. Komisijas sākotnējā atbilde 
joprojām ir spēkā.

Secinājums

Šajā gadījumā nav vērojama ar ES tiesību aktiem saistīta problemātika.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2020. gada 31. augustā

Komisijas konstatējumi

2 Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvai 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku pielikumā pievienotais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku, 4. klauzula, 
OV L 175, 10.7.1999., 43.–48. lpp.
3 Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvai 97/81/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu 
par nepilna darba laika darbu pielikumā pievienotais pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu, 4. klauzulas 
1. punkts, OV L 14, 20.1.1998., 9.–14. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām, 5. pants, OV L 327, 5.12.2008., 9.–14. lpp.
5 Padomes 2010. gada 8. marta Direktīvai 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK (dokuments attiecas uz 
EEZ), pielikumā pievienotais pārskatītais pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu, 5. klauzulas 4. punkts, 
OV L 68, 18.3.2010., 13.–20. lpp.
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Saskaņā ar Komisijas iepriekš izklāstītajiem konstatējumiem, kas Lūgumrakstu komitejai 
nosūtīti 2019. gada 30. augustā, šajā lietā nav piemērojama neviena no ES direktīvām, kas 
paredz diskriminācijas aizliegumu, un tāpēc Komisijai nebija pamata iejaukties.

Komisija ir izskatījusi jaunāko informāciju, ko lūgumraksta autore sniedza 2020. gada 
8. jūlijā, un ir secinājusi, ka iepriekšējā atbilde, kas Lūgumrakstu komitejai nosūtīta 
2020. gada 11. maijā, netiks mainīta.

Secinājums

Šajā gadījumā nav vērojama ar ES tiesību aktiem saistīta problemātika.


