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Dohoda k Úmluvě o práci na moři

Usnesení Evropského parlamentu ze 14 ledna 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se 
provádí Dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů 
námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků 
v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh směrnice Rady, kterou se provádí Dohoda k Úmluvě o práci na moři z 
roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství 
(ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 
1999/63/ES,  který předložila Komise (KOM(2008)0422),

- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,1

- s ohledem na směrnici Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě 
pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel 
Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské
unii (FST) 2,

- s ohledem na dohodu uzavřenou mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel 
Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníku v dopravě (ETF) (dále 
jen dohoda) k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 (dále jen úmluva),

- s ohledem na skutečnost, že dohoda obsahovala společnou žádost, aby Komise dohodu 
a její přílohu A provedla rozhodnutím Rady na návrh Komise podle čl. 139 odst. 2 
Smlouvy,

- s ohledem na čl. 78 odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že článek 31 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že každý 
pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost 
a důstojnost a také na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na týdenní a denní 
odpočinek a na každoroční placenou dovolenou,

B. vzhledem k tomu, že čl. 139 odst. 1 Smlouvy o ES poskytuje sociálním partnerům na 
úrovni Společenství možnost, pokud si to přejí, zahájit dialog, který může vést ke 
smluvním vztahům včetně uzavírání dohod,

C. vzhledem k tomu, že čl. 139 odst. 2 Smlouvy stanoví, že dohody uzavřené na úrovni 
Společenství je možné provádět rozhodnutím Rady na návrh Komise na základě společné 
žádosti smluvních stran,

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 OJ L 167, 2.7.1999, p. 33.
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D. vzhledem k tomu, že pokud tuto úmluvu ratifikují všechny členské státy, bude dosaženo 
hranice nezbytné pro to, aby vstoupila v platnost,

E. vzhledem k tomu, že ratifikace úmluvy bude představovat důležitý příspěvek k podpoře 
důstojných pracovních norem ve světě,

1. vítá skutečnost, že přestože čl. 139 odst. 2 Smlouvy o ES nepředepisuje konzultaci 
Parlamentu v případě žádostí předložených Komisi sociálními partnery, Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu a požádala jej, aby sdělil své stanovisko Komisi a Radě;

2. podporuje dohodu uzavřenou mezi sociálními partnery o některých aspektech pracovních 
podmínek v odvětví námořní plavby, protože tato dohoda umožňuje dosáhnout náležité 
rovnováhy mezi potřebou zlepšit pracovní podmínky a ochranou zdraví a bezpečnosti 
námořníků;

3. souhlasí s tím, že by tato dohoda měla být předložena Radě; vyzývá tedy Radu, aby 
přijala návrh Komise s cílem provádět dohodu uzavřenou mezi sociálními partnery, a to 
při zohlednění veškerých specifických zájmů členských států, a tudíž i EU;

4. domnívá se, že je nezbytné vymezit a prosazovat celosvětově platné minimální normy 
týkající se zaměstnávání, podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti námořníků, kteří jsou 
zaměstnaní nebo pracují na palubě námořního plavidla;

5. vítá skutečnost, že dohoda uzavřená mezi sociálními partnery a návrh Komise stanoví 
pouze minimální požadavky, čímž členským státům a/nebo sociálním partnerům 
umožňuje přijmout opatření, která jsou pro pracovníky v dané oblasti výhodnější a jež 
jsou v podstatě rovnocenná ustanovením části A kodexu úmluvy.

6. připomíná flexibilitu, kterou čl. II odst. 6 úmluvy poskytuje státům, jež tuto úmluvu již 
podepsaly;

7. zdůrazňuje klíčovou úlohu sociálních partnerů při zlepšování podmínek ochrany zdraví 
a bezpečnosti pracovníků; plně podporuje vhodné zapojení sociálních partnerů do 
vyjednávání v rámci sociálního dialogu a je rozhodně nakloněn tomu, aby tito partneři 
uzavírali dohody o pracovních podmínkách;

8. doporučuje přijmout návrh Komise;

9. vyzývá všechny členské státy, aby bezodkladně ratifikovaly Úmluvu o práci na moři 
z roku 2006;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a sociálním partnerům.
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