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Munkaidő-szervezés a belvízi hajózási ágazatban  

Az Európai Parlament 2014. október 23-i állásfoglalása az Európai Hajózási Szövetség 

(EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási 

Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a 

belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás 

végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0452 – 

2014/2860(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete 

(ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által 

kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton 

belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2014)0452), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 

155. cikke (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete 

(ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által 

kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton 

belüli szabályozásáról szóló megállapodásra, 

– tekintettel arra, hogy a megállapodás tartalmaz egy közös kérelmet a Bizottsághoz, 

hogy a megállapodást az EUMSZ 155. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a 

Bizottság javaslata alapján hozott tanácsi határozattal hajtsa végre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkének (3) bekezdésére, 

A. mivel az EUMSZ 155. cikkének (1) bekezdése uniós szinten megadja a szociális 

partnereknek a lehetőséget, hogy amennyiben úgy kívánják, párbeszédet kezdjenek, 

amely szerződéses viszonyhoz, többek között megállapodásokhoz vezethet, 

B. mivel az EUMSZ 155. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az uniós szinten 

megkötött megállapodásokat az aláíró felek együttes kérelmére, a Tanács által a 

Bizottság javaslata alapján hozott határozattal hajtsák végre; 



 

 

1. üdvözli, hogy – noha az EUMSZ 155. cikkének (2) bekezdése nem írja elő az 

Európai Parlamenttel való konzultációt a szociális partnerek által a Bizottsághoz 

benyújtott kérelmekkel kapcsolatban – a Bizottság továbbította javaslatát a 

Parlamentnek, és felkérte, közölje véleményét a Bizottsággal és a Tanáccsal; 

2. üdvözli, hogy a szociális partnerek által kötött megállapodás és a Bizottság javaslata 

csupán a minimális követelményeket írja elő, meghagyva a tagállamok és/vagy a 

szociális partnerek arra vonatkozó szabadságát, hogy az érintett ágazatban dolgozók 

számára előnyösebb intézkedéseket fogadjanak el; 

3. ajánlja a Tanács irányelvének elfogadását; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint az érintett szociális partnereknek. 

 


