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IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA 1167 B APPROVATO DAL 
PARLAMENTO CONTIENE ALCUNE NORME DISCUTIBILI IN 
MATERIA DI LAVORO 

PER LA FIM È IMPORTANTE PER PRIMA COSA APRIRE, IN 

TEMPI RAPIDI, UN CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI . IN CASO CONTRARIO SARÀ NECESSARIO 

METTERE IN CAMPO L A PROTESTA 

 

UN PROVVEDIMENTO SBAGLIATO E DA CORREGGERE  
 

IIll  ddiisseeggnnoo  ddii  lleeggggee  ddeelleeggaa  11116677  BB  aapppprroovvaattoo  ddaall  PPaarrllaammeennttoo  ccoonnttiieennee  aallccuunnee  nnoorrmmee  
ddiissccuuttiibbiillii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo..  
  

LLaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  ee  ll''aarrbbiittrraattoo  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  aall  ppeerrccoorrssoo  ggiiuuddiizziiaarriioo  nneellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  ddii  
llaavvoorroo,,  ggiiàà  pprreesseennttee  nneellllaa  lleeggggee,,  vviieennee  oorraa  rreessaa  ffaaccoollttaattiivvaa..  TTuuttttaavviiaa,,  uunnaa  vvoollttaa  sscceellttaa  llaa  
ssttrraaddaa  ddii  aaffffiiddaarree  aallll’’aarrbbiittrraattoo  llaa  ssoolluuzziioonnee  ddeell  pprroobblleemmaa,,  iinn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  aaccccoorrddoo,,  llaa  
ddeecciissiioonnee  aarrbbiittrraallee  èè  ddeeffiinniittiivvaa..  
  

TTuuttttoo  qquueessttoo  ssee  llaasscciiaattoo  aallllaa  lliibbeerraa  sscceellttaa  nnoonn  èè  uunn  ffaattttoo  nneeggaattiivvoo;;  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  uunn  
uuttiillee  ssttrruummeennttoo  ddii  ttuutteellaa  ee  ppeerr  ssvveellttiirree  llee  pprroocceedduurree,,  ssee  ssii  ttrraattttaa  ddii  qquueessttiioonnii  lleeggaattee  
aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ccoonnttrraattttuuaallee  ee  aallllee  ddiiffffeerreennzzee  ssaallaarriiaallii..  
  

NNeeggaattiivvaa  èè  iinnvveeccee  llaa  ccoossiiddddeettttaa  ccllaauussoollaa  ccoommpprroommiissssoorriiaa::  ssii  rriiffeerriissccee  aall  ffaattttoo  cchhee  llee  
ppaarrttii  ((ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ee  llaavvoorraattoorree))  nneell  ccoonnttrraattttoo  iinnddiivviidduuaallee  ppoossssoonnoo  ssttaabbiilliirree,,  iinn  
mmooddoo  ppeerrmmaanneennttee,,  cchhee  eevveennttuuaallii  ccoonnttrroovveerrssiiee  ddii  llaavvoorroo  ssiiaannoo  ddeecciissee  ddaa  aarrbbiittrrii..    
  
LLaa  nnoossttrraa  ccoonnttrraarriieettàà  nnaassccee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ssee  iill  llaavvoorraattoorree  èè  iinnddoottttoo  aa  sscceegglliieerree  ggiiàà  
aallll''aattttoo  ddeellll''aassssuunnzziioonnee  llaa  rriinnuunncciiaa  ““pprreevveennttiivvaa””  aallllaa  vviiaa  ggiiuuddiizziiaallee  iinn  ffaavvoorree  ddii  qquueellllaa  
aarrbbiittrraallee,,  ssii  ddeetteerrmmiinnaa  uunn  iinnddeebboolliimmeennttoo  ddeellllaa  ttuutteellaa  ccoommpplleessssiivvaa..  
IInnoollttrree  ssee  ssii  ccoonnssiiddeerraa  cchhee  ll''aarrbbiittrraattoo  ppoottrràà  ddeecciiddeerree  iinn  bbaassee  aa  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  
““eeqquuiittàà””  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ggeenneerraallii  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  ssii  aapprree  llaa  ssttrraaddaa  
aallll’’aaggggiirraammeennttoo  ddii  aallccuunnee    ttuutteellee  iinnddeerrooggaabbiillii  pprreevviissttee  ddaallllee  lleeggggii  ee  ddaaii  ccoonnttrraattttii..  

IIll  GGoovveerrnnoo  ssoossttiieennee  cchhee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  vviieennee  ggaarraannttiittaa  llaa  lliibbeerrttàà  ddeell  ssiinnggoolloo,,  mmaa  èè  
uunnaa  lliibbeerrttàà  ffiinnttaa  ::  iinnffaattttii  iill  llaavvoorraattoorree  èè  nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ssooggggeettttoo  ppiiùù  ddeebboollee  ee  nneellllaa  
sscceellttaa  ttrraa  ll''eesssseerree  aassssuunnttoo  oo  ppeerrddeerree  ll''ooppppoorrttuunniittàà  ddii  llaavvoorroo,,  ssuubbiirràà  llee  ccoonnddiizziioonnii  
iimmppoossttee  ddaall  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo..  

  

LLaa  lleeggggee  ddeelleeggaa  èè  ggiiàà  ssttaattaa  aapppprroovvaattaa  iinn  mmooddoo  ddeeffiinniittiivvoo  aanncchhee  ssee  rriinnvviiaa  aallllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  
ddii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  llaa  ssuuaa  eeffffeettttiivvaa  aattttuuaazziioonnee..  IInn  aasssseennzzaa  ddii  aaccccoorrddii  ttrraa  llee  ppaarrttii  pprroovvvveeddeerràà  
iill  mmiinniissttrroo  ((eennttrroo  1122  mmeessii))..  QQuueessttaa  mmooddaalliittàà  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeell  mmiinniissttrroo  nnoonn  aaiiuuttaa  llaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ee  ppeerraallttrroo  vvaa  ccoonnttrroo  ggllii  aaccccoorrddii  ssoottttoossccrriittttii  ddaallllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  iill  1155  aapprriillee  22000099  
ee  rriisscchhiiaa  ddii    ttrraassffoorrmmaarree,,  llaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  ee  ll’’aarrbbiittrraattoo  ddaa  ssttrruummeennttoo  uuttiillee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  aa  uunn  
ffaattttoo  nneeggaattiivvoo..  

CCiiòò  cchhee  ddeevvee  ffaarree  ooggggii  iill  ssiinnddaaccaattoo  èè  pprreeppaarraarrssii,,  ppeerrcciiòò,,  aadd  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  ccoonnttrrooppaarrttii  
iimmpprreennddiittoorriiaallii    ppeerr  

--  eesscclluuddeerree  ll’’aapppplliiccaabbiilliittàà  ddii  ttaallee  ccllaauussoollaa  iinn  ffaassee  ddii  aassssuunnzziioonnee  oo  ppeerr  rraappppoorrttii  ddii  
llaavvoorroo  nnoonn  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo    

--  rriiccoonnffeerrmmaarree  aappppiieennoo  cchhee  iill  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aanncchhee  ddeellll’’aarrbbiittrraattoo  nnoonn  ppuuòò  
eesssseerree  ddaattoo  cchhee  ddaallllee  lleeggggii  ee  ddaaii  ccoonnttrraattttii..  

  

PPeerr  llaa  FFIIMM  qquueessttee  ssoonnoo  ccoonnddiizziioonnii  mmiinniimmee  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  llaa  lleeggggee  pprroodduuccaa  ddaannnnii..    
AAddeessssoo  èè  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  pprriimmaa  ccoossaa  aapprriirree,,  iinn  tteemmppii  rraappiiddii,,  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  

AAssssoocciiaazziioonnii  iimmpprreennddiittoorriiaallii  ppeerr  ootttteenneerree  qquueessttii  rriissuullttaattii..    

IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  ll   aa  pprrootteessttaa..99  mmaarrzzoo  22001100  


