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2006 m. darbo jūroje konvencija (procedūros, susijusios su socialiniu 
dialogu)

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl ECSA ir ETF 
susitarimo dėl 2006 m. darbo jūroje konvencijos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl Europos bendrijos laivų 
savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) 
susitarimo dėl 2006 m. darbo jūroje konvencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 
1999/63/EB (COM(2008)0422),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvą 1999/63/EB dėl Europos 
bendrijos laivų savininkų asociacijos (angl. ECSA) ir Europos Sąjungos transporto 
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (FST) susitarimo dėl jūreivių darbo laiko 
organizavimo2,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (angl. ECSA) ir Europos 
transporto darbuotojų federacijos (angl. ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. darbo 
jūroje konvencijos (toliau – Konvencija),

– atsižvelgdamas į tai, kad į susitarimą įtrauktas bendras prašymas Komisijai dėl susitarimo 
ir jo priedo A įgyvendinimo pagal Sutarties 139 straipsnio 2 dalį, remiantis Komisijos 
pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio 3 dalį,

A. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, kad 
kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo 
sąlygas, teisę į tai, kad būtų ribojamas maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir savaitės 
poilsį, taip pat teisę turėti kasmetes mokamas atostogas,

B. kadangi pagal Sutarties 139 straipsnio 1 dalį socialiniai partneriai Bendrijos lygmeniu turi 
galimybę pradėti dialogą, kuris jų pageidavimu gali baigtis sutartiniais santykiais, 
įskaitant susitarimus,

C. kadangi Sutarties 139 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė įgyvendinti Bendrijos 
lygmeniu sudarytus susitarimus, kai to kartu paprašo juos pasirašiusios šalys, remiantis 
Tarybos sprendimu, priimtu pagal Komisijos pasiūlymą,

D. kadangi, jei visos valstybės narės ratifikuotų Konvenciją, būtų pasiektas jai įsigalioti 
būtinas etapas,

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 OL L 167, 1999 7 2, p. 33.
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E. kadangi Konvencijos ratifikavimas būtų svarus indėlis siekiant užtikrinti padorius darbo 
standartus pasaulyje,

1. džiaugiasi tuo, kad nors Sutarties 139 straipsnio 2 dalyje ir nenumatyta būtinybės 
konsultuotis su Europos Parlamentu dėl Komisijai pateiktų socialinių partnerių prašymų, 
Komisija perdavė Parlamentui savo pasiūlymą ir paprašė jo pateikti nuomonę Komisijai ir 
Tarybai;

2. pritaria socialinių partnerių sudarytam susitarimui dėl jūrų laivybos sektoriaus darbuotojų 
tam tikrų darbo sąlygų aspektų, nes jis padeda sukurti tinkamą pusiausvyrą, susijusią su 
būtinybe gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti jūreivių sveikatą bei saugą;

3. sutinka su tuo, kad susitarimas turėtų būti pateiktas Tarybai; todėl ragina Tarybą priimti 
Komisijos pasiūlymą, kad būtų galima įgyvendinti socialinių partnerių sudarytą 
susitarimą, atsižvelgiant į tam tikrus valstybių narių ir atitinkamai į ES interesus;

4. mano, kad labai svarbu apibrėžti ir taikyti bendrus būtinuosius užimtumo standartus ir 
sveikatos bei saugos sąlygas jūrininkams, įdarbintiems ar dirbantiems jūrų laivuose;

5. palankiai vertina tai, kad socialinių partnerių sudarytame susitarime ir Komisijos 
pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos nustatyti tik minimalūs reikalavimai, taigi valstybės 
narės ir (arba) socialiniai partneriai gali laisvai nustatyti sąlygas, palankesnes šios srities 
darbuotojams ir iš esmės atitinkančias Konvencijos kodekso A dalies nuostatas;

6. primena apie Konvencijos II straipsnio 6 dalyje siūlomas lankstumo priemones 
valstybėms, jau pasirašiusioms šią Konvenciją;

7. pabrėžia svarbų socialinių partnerių vaidmenį gerinant darbuotojų sveikatos ir saugos 
sąlygas; visiškai palaiko socialinius partnerius, kai šie aktyviai dalyvauja derybose 
socialiniais klausimais, ir pritaria jų priimtiems susitarimams dėl darbo sąlygų;

8. rekomenduoja priimti Komisijos pasiūlymą;

9. ragina valstybes nares nedelsiant ratifikuoti 2006 m. darbo jūroje konvenciją;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir socialiniams 
partneriams.
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