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Az Országgyűlés
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határozata

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94 . ülésszakán elfogadott 2006.
évi tengerészeti mnnleaigyi Egyezményről, valamint a Konferencia 96. ülésszakán elfogadott,

R halászati ágazat munkafeltételeiről szóld 188. számú Egyezményről és 199. számú
Ajanláxről szőlő beszámoló elfogadásáról

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormányának A Nemzetközi Munkaügyi Szerveze t
Altalános Konferenciája 94. üIésszakari elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi
Egyezzmcnyről, valamint a Konferencia 96 . ülésszakán elfogadott, a halászati ágazat
menkafeltételeirőI szóló 188, számú Egyezményről és 199 . számú Ajánlást-ól szóló beszámolóját
elfogadja.

Indokcslas:

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Alapokmánya 19 . cikkércek 5. és 6. bekezdése arra
kőtelezi a tagállamokat, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián elfogadott Egyezményeke t
és Ajánlásokat „az illetékes hatóság elé terjesszék tcyrvénytaciktatfis vagy rnásatttézkedé céljából” .

Az illetékes hatóság fogalmát és a sziikséges intézkedéseket a Nemzetközi Munkaügyi Hivata l
Igazgatótan ácsának memoranduma értelmezi . Eszerint az illetékes hatóság a tagállamok nemzeti
alkotmánya szerint az Egyezmények és Ajánlások tárgykörében törvényalkotói hatáskörrel
rendelkező szerv; a szükséges intézkedés tartalmát itletbea pedig kimondja, hogy : „ . . . a
ktmná' {yokrrak az illetékes hatóságok előtti bemutatási kötelezettsége nem foglal magába n
semmilyen, a ratij'ikeicivrcr vagy az alkalmazásra vonatkozd kötelezettséget”. A nemzetközileg
kialakult gyakorlat szerint a bemutatás alapvetően a törvényhozás és a közvélernéay tájékoztatasá t
szolgálja.

A beszámoló célja tehát az Országgyűlés tájékoztatása, ennek megfelelöen ismerteti a tengerészek
megfelelő élet és munkakőrűSményeinek biztosítása érdekében hozott szabályokat, az egyenl ő
versenyfeltételek megteremtése és fenntartása érdekében a halászati ágazatban.

Budapest, 2008 . május 19 .

Gúr Nándo r
elnök
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Országgyűlési határozat kezdeményezés e

Tisztelt Elnök Asszony!

3ELYBEN

Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak.
az Országgyű lés elatlkének

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága — Házszabály 87 . § (2) bekezdése
alapján A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94 . ülésszakán elfogadott
2006. évi tengerészeti munkaügyi Ugyezt*nyról, valamint a Konferencia 96 . ülésszakán
elfogadott, a halÁSZati ágazat munkafeltételezról szóló 188. számú Egyezményrő l és 199. számú
Ajánlásról szóló beszámolóhoz a mellékelt elfogadó országgyűlési határozati javaslatot nyújtja be.

Budapest, 2008. május 19.
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