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PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět: ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu 

Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné 
práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)
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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne …,

kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie 

ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce 

o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 153 ve spojení 

s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C , , s. .
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský parlament, Rada a Komise podporují ratifikaci mezinárodních úmluv o práci, 

které Mezinárodní organizace práce označuje za aktuální, jakožto příspěvek k úsilí 

Evropské unie o podporu důstojné práce pro všechny v Unii i mimo ni, jehož důležitým 

hlediskem je ochrana a zlepšování pracovních podmínek pracovníků.

(2) Většina pravidel podle Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 189 o důstojné 

práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (dále jen „úmluva“) je do značné míry 

zahrnuta v acquis Unie v oblastech sociální politiky, boje proti diskriminaci, justiční 

spolupráce v trestních věcech a azylu a přistěhovalectví.

(3) Ustanovení úmluvy o ochraně migrujících pracovníků v domácnosti mohou ovlivnit volný 

pohyb pracovníků, což je oblast, která spadá do výlučné pravomoci Unie.
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(4) V důsledku toho spadají části úmluvy do pravomoci Unie a členské státy nesmějí ve vztahu 

k těmto částem přijímat závazky mimo rámec orgánů Unie.

(5) Evropská unie nemůže úmluvu ratifikovat, jelikož jejími stranami mohou být pouze státy.

(6) V této situaci musí členské státy, pokud jde o ratifikaci uvedené úmluvy, spolupracovat 

s orgány Unie.

(7) Rada by proto měla zmocnit členské státy, které jsou vázány právními předpisy Unie 

o minimálních požadavcích v oblasti pracovních podmínek, aby v zájmu Unie úmluvu 

ratifikovaly,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1

Členské státy se zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci 

pro pracovníky v domácnosti z roku 2011(úmluva č. 189), pokud jde o části spadající do pravomoci 

svěřené Smlouvami Unii.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


