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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000093/2017 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Karima Delli 
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Předmět: Zneužívání dohod o pronájmu letadla s posádkou s cílem obejít zákonnou stávku 

V červenci 2017 udělila britská vláda společnosti British Airways (BA) oprávnění najmout si devět 
letadel s posádkou zapsaných v rejstříku v Kataru, a to na základě čl. 13 odst. 3 písm. b) bodu i) 
nařízení (ES) č. 1008/2008. Toto oprávnění společnosti BA umožnilo zmařit naplánovanou zákonnou 
stávku palubních průvodčích spadajících do kombinovaného letadlového parku BA (tj. letadel 
střídajících krátké a dálkové lety), která byla svolána z důvodu nízkého platového ohodnocení a 
nepříznivých zaměstnaneckých podmínek těchto palubních průvodčích ve srovnání s ostatními 
palubními průvodčími BA. 

Doposud nebyla v právu EU zákonná kolektivní protestní akce, tedy nikoli „divoká“ nebo neoznámená 
stávka, považována za právoplatný důvod pro povolení zahraniční dohody o pronájmu letadla s 
posádkou. Povolení uzavřít tuto dohodu, které udělila britská vláda, vzbuzuje obavy ohledně dopadů 
zahraničního pronájmu letadel s posádkou na životní prostředí v důsledku zbytečných dodatečných 
letů z Kataru a zpět a také ohledně potenciálního oslabení unijních norem upravujících leteckou 
bezpečnost, odbornou přípravu a další relevantní aspekty. 

S ohledem na tyto události se ptáme: 

1. Představuje uvedené rozhodnutí Spojeného království porušení článku 28 Listiny základních práv 
Evropské unie, který pracovníkům zaručuje právo na kolektivní akce, včetně stávky, 
prostřednictvím uplatňování unijního nařízení, konkrétně nařízení č. 1008/2008, a představuje 
dále porušení povinností Spojeného království vyplývajících z domácích a unijních právních 
předpisů v oblasti rovnosti? 

2. Jak hodlá Komise zabránit tomu, aby byly unijní právní předpisy v oblasti dopravy – obzvláště 
článek 13 nařízení č. 1008/2008 – zneužívány k porušování práv pracovníků stanovených v 
článku 28 Listiny a v dalších příslušných právních předpisech EU?  

3. A dále: jsou ustanovení upravující zdraví a bezpečnost, která uplatňuje společnost Qatar Airways, 
včetně ustanovení týkajících se pracovní doby a ochrany těhotných zaměstnankyň, v souladu s 
platnými britskými a unijními právními předpisy? 
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