
20. mając na uwadze obowiązek dawania przykładu państwom członkowskim, wzywa ponownie Prze
wodniczącego i Prezydium do przyjęcia natychmiastowego i bezwarunkowego zakazu palenia tytoniu we 
wszystkich pomieszczeniach Parlamentu; wzywa do rygorystycznego egzekwowania tego zakazu; 

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz 
WHO. 

Ratyfikacja i wprowadzenie w życie uaktualnionych konwencji MOP 

P7_TA(2009)0101 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie konwencji uznanych 
przez MOP za aktualne 

(2010/C 285 E/10) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając konwencje uznane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) za aktualne, 

— uwzględniając deklarację MOP w sprawie sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji 
przyjętą w dniu 10 czerwca 2008 r., 

— uwzględniając światowy pakt MOP na rzecz zatrudnienia przyjęty w dniu 19 czerwca 2009 r., 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie odnowionej agendy społecznej 
(COM(2008)0412), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej agendy społecznej ( 1 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 maja 2004 r. zatytułowany „Wymiar społeczny globalizacji 
– wkład polityki UE w zapewnienie powszechnego udziału w korzyściach” (COM(2004)0383), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 maja 2006 r. zatytułowany „Upowszechnianie godnej pracy 
dla wszystkich – wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” (COM(2006)0249, 

— uwzględniając związany z AETR wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie 
C-45/07 Komisja przeciwko Grecji ( 2 ) dotyczącej zewnętrznej kompetencji państw członkowskich,
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— uwzględniając strategię lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że podstawowe wartości takie jak wolność, godność ludzka, sprawiedliwość społeczna, 
ubezpieczenie społeczne oraz równość stanowią kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju gospo
darczego i społecznego, 

B. mając na uwadze, że w dobie obecnego światowego kryzysu gospodarczego i kryzysu zatrudnienia 
wartości te nabierają jeszcze większego znaczenia, 

C. mając na uwadze, że MOP od 1919 r. podtrzymuje i rozwija system międzynarodowych norm pracy, 
które obejmują szeroki wachlarz zagadnień takich jak praca, zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne, 
polityka społeczna i powiązane z nimi prawa człowieka, 

D. mając na uwadze, że należy zapewnić spójność wewnętrznych i zewnętrznych strategii politycznych UE, 

1. z zadowoleniem przyjmuje konwencje uznane przez MOP za aktualne, jako wynik procesu trójstron
nego MOP z udziałem pracodawców, pracowników i rządów; 

2. wzywa państwa członkowskie, aby miały na względzie mocne argumenty społeczne za ratyfikacją 
i wdrażaniem konwencji uznanych przez MOP za aktualne, zgodnie z traktatami UE; 

3. wzywa Komisję, aby wyraźnie wskazała Parlamentowi i państwom członkowskim, które konwencje 
podlegają kompetencji Unii Europejskiej, a które – zasadzie pomocniczości; 

4. wzywa Przewodniczącego-elekta Rady Europejskiej do jak najbardziej ambitnego działania w czasie 
jego kadencji i do zachęcania państw członkowskich do ratyfikacji i wdrażania uaktualnionych konwencji 
MOP; 

5. wzywa Komisję do rozważenia przyjęcia zalecenia zachęcającego państwa członkowskie do ratyfikacji 
konwencji uznanych przez MOP za aktualne i do aktywnego udziału w ich wdrażaniu, z uwzględnieniem 
zasady pomocniczości; 

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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