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A FÖLDGÁZ ÁGAZAT TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
Preambulum
Az Európai Bizottság 1998. május 20-i 98/500/EC sz. döntésével1 összhangban az alábbi
társadalmi partnerek európai tagszervezetei: Eurogas, EPSU és EMCEF 2005. január 21-én
kérést intéztek az Európai Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy hozzanak létre egy
Társadalmi Párbeszéd Bizottságot a földgáz ágazat számára. Ezt a kérést az Európai
Bizottság hivatalosan Vladimir Špidla EU biztos 2006. november 6-i levelével elfogadta.
A fent említett bizottsági döntés 5 § 1 cikkelyének megfelelően alább fektetjük le a Bizottság
Eljárási szabályait7.
1. cikkely
A Bizottság céljai a következők:
■ Vélemény
nyilvánítása
megfelelő
esetekben
a
társadalompolitika
terén
tett
kezdeményezésekről és az európai politika fejlődésének a gázipari ágazatra gyakorolt
társadalmi következményeiről.
■ A társadalmi párbeszéd előmozdítása és fejlesztése a fenntartható, versenyképes és
biztonságos gázipari ágazat fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében.
■ A társadalmi párbeszéd előmozdítása és fejlesztése a gázipari ágazatban az alkalmazottak
arányának növelésére, valamint az ágazati dolgozók élet- és munkakörülményeinek
jobbítására.
2. cikkely

,

Ezeknek a céloknak az elérésére a Bizottságnak a következőket kell végrehajtania:
■ Munkaprogram rögzítése évente egyszer.
■ A Bizottság és a társadalmi partnerek (Eurogas, EPSU és EMCEF) által közösen
megállapított témákban végzett munka megszervezése; szükség esetén javaslattétel
munkabizottságok létrehozására az ilyen jellegű munka elvégzésére.
■ Visszajelzések biztosítása erről a munkáról a megfelelő szinteken.
■ Javaslattétel a Bizottság felé földgázipari szakértők és szakszervezetek meghívására a
Bizottság munkájának segítésére.
■ A munka eredményeinek – a preambulumban hivatkozott társadalmi partnerek
tagszervezeteinek jóváhagyását követő – közvetítése a Bizottság és az érintett hatóságok
felé.
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3. cikkely
A preambulumban felsorolt szervezetek minden évben kijelölnek egy Elnököt és három
elnökhelyettest, akiket a társadalmi partnerek választanak ki. Az Elnök és az
elnökhelyettesek kijelölése közös megegyezéssel, rotáció alapján történik.
2. Az Elnök és az elnökhelyettesek megbízásuk lejárta után is hivatalban maradnak
mindaddig, amíg helyettesítésük meg nincs állapítva. Az Elnök és/vagy az
elnökhelyettesek megbízásának idő előtti felfüggesztése esetén az utódot a még fennálló
megbízási időtartamra nevezik ki. Ezt az utódot az 1. bekezdés szerinti eljárással jelölik ki
szervezetük javaslata alapján.
1.

4. cikkely
A Bizottság egy irányító csoportot bíz meg munkájának előkészítésével és koordinálásával a
Bizottság megfelelő szolgáltatásaival együttműködve. Ennek az irányító csoportnak a társadalmi
partnerek titkárságainak képviselőiből kell állnia. A Bizottság szolgáltatásai a Bizottság és az
irányító
csoport
titkárságaként
fognak
szerepelni.
A
preambulumban
hivatkozott
szervezeteknek ki kell nevezniük küldötteiket a Bizottság üléseire.
5. cikkely
1. A Bizottság ülései legfeljebb 60 küldöttből állhatnak, akiknek összetétele:
• 30 küldött a munkavállalókat képviselő szervezetektől
• 30 küldött a munkaadókat képviselő szervezetektől.
2. A preambulumban hivatkozott szervezeteknek ki kell jelölniük küldötteiket a Bizottság
különféle üléseire és ténykedéseire.
3. A betöltött funkciókért és az üléseken való részvételért díjazás nem fizethető.
4. Az utazási és szállásköltségeket a Bizottságnak a preambulumban említett döntése 5 § 3
cikkelyének és az alkalmazandó bizottsági szabályoknak megfelelően kell megtéríteni.
5. A döntéseket a társadalmi partnerek közötti konszenzussal kell meghozni.
6. cikkely
A Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. A Bizottság munkájának támogatására szükség
esetén ad hoc munkacsoportok hozhatók létre.
7. cikkely
Az Európai Bizottság Egyezményének 287. cikkelyével összhangban a küldöttek nem hozhatják
nyilvánosságra a Bizottságban, az ad hoc munkabizottságokban, vagy az adott
munkacsoportban végzett munkájuk során tudomásukra jutott információt mindazokban az
esetekben, amikor a Bizottság arról tájékoztatja őket, hogy a kért vélemény bizalmas ügyre
vonatkozik.
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8. cikkely
Ezek a Belső Szabályok 2007. március 15-én lépnek hatályba.
Ezeket a szabályokat a társadalmi partnerek közötti konszenzussal módosítani lehet.
Elfogadva 2007. március 15-én
Aláírások:
az Eurogas részéről

az EPSU részéről
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az EMCEF részéről
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