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Konvencija par darbu jūrniecībā   

Eiropas Parlamenta 2009.gada 14. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes 
direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas 
Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par 
darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas 
Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) 
Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK 
(COM(2008)422),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 21. jūnija Direktīvu 1999/63/EK attiecībā uz Nolīgumu par 
jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku 
asociācija (EKKĪA) un Eiropas Savienības Transporta darbinieku arodbiedrību federācija 
(ESTDAF)2,

– ņemot vērā Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (turpmāk —
Konvencija), ko noslēdza Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācijas (EKKĪA) un 
Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETDF),

– ņemot vērā to, ka saskaņā ar EK līguma 139. panta 2. punktu nolīgumā ietverts kopīgs 
lūgums Komisijai nākt klajā ar priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru tiktu īstenots šis 
nolīgums un tā A pielikums,

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu,

A. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. pantā noteikts, ka ikvienam darba ņēmējam 
ir tiesības uz veselībai nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem, 
kā arī tiesības uz ierobežotu maksimālo darba laiku, uz atpūtas laiku ik dienu un ik nedēļu, 
kā arī uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;

B. tā kā EK līguma 139. panta 1. punktā paredzēta iespēja sociālajiem partneriem Kopienas 
līmenī uzsākt dialogu, ja viņi to vēlas, līgumattiecību, tostarp nolīgumu, izveidei;

C. tā kā EK līguma 139. panta 2. punktā noteikta iespēja Kopienas līmenī noslēgtus nolīgumus 
īstenot pēc parakstītāju pušu kopīga lūguma, Padomei pieņemot lēmumu pēc Komisijas 
priekšlikuma;

D. tā kā — ja visas dalībvalstis ratificēs Konvenciju, būs sasniegta nepieciešamā robeža, lai tā 
stātos spēkā;

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 167, 2.7.1999., 33. lpp.
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E. tā kā Konvencijas ratifikācija būs nozīmīgs ieguldījums pienācīgas kvalitātes darba 
standartu sekmēšanā visā pasaulē,

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija nosūtījusi priekšlikumu Parlamentam un lūgusi Parlamentu 
sniegt atzinumu Komisijai un Padomei, lai gan EK līguma 139. panta 2. punktā nav 
paredzēta apspriešanās ar Eiropas Parlamentu par sociālo partneru prasībām Komisijai;

2. atbalsta nolīgumu, ko noslēguši sociālie partneri par darba ņēmēju darba apstākļu 
atsevišķiem aspektiem jūrniecības nozarē, jo tas nodrošina atbilstīgu līdzsvaru starp 
nepieciešamību uzlabot darba apstākļus un aizsargāt jūrnieku veselību un drošību;

3. piekrīt, ka nolīgums būtu jāiesniedz Padomei; tāpēc aicina Padomi pieņemt Komisijas 
priekšlikumu, lai īstenotu nolīgumu, ko noslēguši sociālie partneri, ņemot vērā dalībvalstu, 
un attiecīgi ES, īpašās intereses;

4. uzskata, ka ir būtiski definēt un ieviest starptautiskus obligātus darba, veselības un drošības 
apstākļu minimālos standartus jūrniekiem, kuri ir nodarbināti saistībā ar jūras kuģiem vai 
kuri uz tiem strādā;

5. atzinīgi vērtē to, ka nolīgumā, ko noslēguši sociālie partneri, un Komisijas priekšlikumā 
noteiktas vienīgi minimālās prasības, sniedzot dalībvalstīm un/vai sociālajiem partneriem 
rīcības brīvību tādu pasākumu noteikšanai, kuri būtu labvēlīgāki attiecīgās jomas darba 
ņēmējiem, kā arī pamatos atbilstu Konvencijas kodeksa par darbu jūrniecībā A daļas 
noteikumiem;

6. atgādina par elastību, ko sniedz Konvencijas II panta 6. punkts tām valstīm, kuras jau ir 
parakstījušas šo Konvenciju;

7. uzsver, ka sociālajiem partneriem ir būtiska loma darba ņēmēju veselības aizsardzības un 
darba drošības apstākļu uzlabošanā; pilnībā atbalsta sociālo partneru atbilstīgu iesaistīšanu 
sociālā dialoga sarunās un nolīgumu slēgšanā par darba apstākļiem;

8. iesaka pieņemt minēto Komisijas priekšlikumu;

9. aicina visas dalībvalstis bez kavēšanās ratificēt 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un sociālajiem partneriem.
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