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PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2014)0045 

Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v 

odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem 

vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a 

Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o návrhu směrnice Rady, kterou 

se provádí Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví 

vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), 

Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) 

(COM(2014)0452 – 2014/2860(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Komisí předložený návrh směrnice Rady, kterou se provádí Evropská 

dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní 

dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou 

organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) 

(COM(2014)0452), 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 155 odst. 2 této 

smlouvy, 

– s ohledem na Evropskou dohodu o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby 

v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřenou Evropským svazem vnitrozemské 

plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků 

v dopravě (ETF), 

– s ohledem na skutečnost, že dohoda obsahovala společnou žádost, aby ji Komise 

prováděla rozhodnutím Rady na návrh Komise podle čl. 155 odst. 2 SFEU, 

– s ohledem na čl. 101 odst. 3 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 1 SFEU poskytuje sociálním partnerům na úrovni EU 

možnost, pokud si to přejí, zahájit dialog, který může vést ke smluvním vztahům včetně 

uzavírání dohod; 



 

 

B. vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 2 stanoví, že dohody uzavřené na úrovni EU je možné 

provádět rozhodnutím Rady na návrh Komise na základě společné žádosti podepsaných 

stran; 

1. vítá skutečnost, že Komise předložila svůj návrh Parlamentu a požádala jej, aby sdělil 

své stanovisko Komisi a Radě, přestože čl. 155 odst. 2 SFEU konzultaci Parlamentu 

v případě žádostí předložených Komisi sociálními partnery nepředepisuje; 

2. vítá skutečnost, že dohoda uzavřená mezi sociálními partnery a návrh Komise stanoví 

pouze minimální požadavky, čímž členským státům a/nebo sociálním partnerům 

umožňuje přijmout opatření, která jsou pro pracovníky v dané oblasti výhodnější; 

3. doporučuje přijmout směrnici Rady; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a sociálním partnerům. 


