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Trabalho Marítimo 

Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Janeiro 2009, sobre uma proposta de 
directiva do Conselho que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da
Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos 
Transportes (ETF) relativo à Convenção sobre o Trabalho Marítimo, 2006, e que altera a 
Directiva 1999/63/CE 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma Directiva do Conselho que aplica o 
Acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e 
pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) relativo à Convenção 
sobre o Trabalho Marítimo, 2006, e que altera a Directiva 1999/63/CE 
(COM(2008)0422),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1,

– Tendo em conta a Directiva 1999/63/CE do Conselho, de 21 de Junho de 1999, 
respeitante ao acordo relativo à organização do tempo de trabalho dos marítimos 
celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela 
Federação dos Sindicatos dos Transportes da União Europeia (FST)2,

– Tendo em conta o acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade 
Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) 
relativo à Convenção sobre o Trabalho Marítimo, 2006 (a Convenção),

– Tendo em conta que o acordo incluía um pedido conjunto à Comissão no sentido de que o 
acordo e o seu Anexo A fossem aplicados através de uma decisão do Conselho, sob 
proposta da Comissão, nos termos do n.º 2 do artigo 139.º do Tratado,

– Tendo em conta o n.° 3 do artigo 78.º do seu Regimento,

A. Considerando que o artigo 31.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
estipula que todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho saudáveis, seguras 
e dignas, a uma limitação da duração máxima do trabalho e a períodos de descanso diário 
e semanal, bem como a um período anual de férias pagas,

B. Considerando que o n.° 1 do artigo 139.º do Tratado dá aos parceiros sociais ao nível 
comunitário a possibilidade de, se entenderem desejável, encetar um diálogo que pode 
conduzir a relações contratuais, incluindo acordos,

C. Considerando que o n.° 2 do artigo 139.° do Tratado prevê a possibilidade de aplicar os 
acordos celebrados ao nível comunitário, a pedido conjunto das partes signatárias, com 
base em decisão adoptada pelo Conselho, sob proposta da Comissão,
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D. Considerando que, se todos os Estados-Membros da União Europeia ratificarem a
Convenção, será alcançado o limiar necessário para que possa entrar em vigor,

E. Considerando que a ratificação da Convenção representará um contributo importante para 
a promoção de normas de trabalho decentes à escala mundial,

1. Congratula-se com o facto de que, apesar de o n.º 2 do Artigo 139.º do Tratado não prever 
a consulta ao Parlamento Europeu no que diz respeito aos pedidos dirigidos à Comissão 
pelos parceiros sociais, a Comissão, a pedido dos parceiros sociais, transmitiu a sua 
proposta ao Parlamento, solicitando-lhe que emitisse o seu parecer à Comissão e ao 
Conselho;

2. Apoia o acordo celebrado pelos parceiros sociais sobre certos aspectos relativos às 
condições de trabalho dos trabalhadores do sector dos transportes marítimos, uma vez que
representa um bom equilíbrio entre a necessidade de melhorar as condições de trabalho e
de proteger a saúde e a segurança dos marítimos;

3. Concorda que o acordo deveria ser submetido ao Conselho; insta, por isso, o Conselho a 
aprovar a proposta da Comissão, tendo em vista a aplicação do acordo tal como foi 
celebrado pelos parceiros sociais, tomando em consideração quaisquer interesses 
específicos dos Estados-Membros e, consequentemente, da UE;

4. Considera que é essencial definir e aplicar normas mínimas globais em matéria de 
condições de trabalho, de saúde e de segurança para os marítimos empregados ou que 
trabalham a bordo de um navio de mar;

5. Congratula-se com o facto de o acordo celebrado pelos parceiros sociais e a proposta da 
Comissão preverem apenas requisitos mínimos, deixando os Estados-Membros e/ou os 
parceiros sociais livres para aprovarem medidas que sejam mais favoráveis aos 
trabalhadores no domínio em causa, e substancialmente equivalentes às disposições 
consagradas na parte A do código da Convenção;

6. Recorda a flexibilidade oferecida pelo n.º 6 do artigo II da Convenção aos Estados que já 
assinaram esta Convenção;

7. Destaca o papel vital que os parceiros sociais desempenham na melhoria das condições de 
saúde e de segurança dos trabalhadores; apoia totalmente o adequado envolvimento dos 
parceiros sociais nas negociações do diálogo social e celebração de acordos por eles em 
matéria de condições de trabalho;

8.  Recomenda a adopção da proposta da Comissão;

9. Convida todos os Estados-Membros a ratificarem, sem demora, a Convenção sobre o 
Trabalho Marítimo, 2006; 

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parceiros sociais.
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