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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 

2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról 

(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2013)0798), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7-0409/2013), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. április 3-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság 

véleményére (A8-0127/2015), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 HL C 226., 2014.7.16., 35.o. 
2 HL C 174., 2014.7.6., 50.o. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 

az Európai Parlament és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 

útján fokozatosan alkalmazandó 

minimumkövetelményeket fogadhat el, 

amelyek célja a munkakörülményeknek, 

munkaviszonyuk megszűnése esetén a 

munkavállalók védelmének, a 

munkavállalók tájékoztatásának és a velük 

folytatott konzultációnak, valamint a 

munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében a 

munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 

irányelvek nem írhatnak elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését. 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 

az Európai Parlament és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 

útján fokozatosan alkalmazandó 

minimumkövetelményeket fogadhat el, 

amelyek célja a munkakörülményeknek, 

munkaviszonyuk megszűnése esetén a 

munkavállalók védelmének, a 

munkavállalók tájékoztatásának és a velük 

folytatott konzultációnak, valamint a 

munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében a 

munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 

irányelvek nem írhatnak elő olyan 

aránytalan költségeket, közigazgatási vagy 

jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a 

kis- és középvállalkozások és a családi 

vállalkozások alapítását és fejlődését, 

amelyek a fenntartható és inkluzív 

növekedés motorjaiként az Európai Unión 

belüli új munkahelyek 85%-át hozzák 

létre.  

 

Módosítás  2 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Már a 2006. évi „Az Európai Unió 

jövőbeni tengerpolitikája felé” című zöld 

könyv is hangsúlyozta, hogy az ágazat 

versenyképesebbé tétele érdekében fontos 

lenne egy átfogó jogi keretet létrehozni. 
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Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 

bevezetésének lehetőségét nem indokolják 

objektív okok, azokat meg kell szüntetni. 

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 

bevezetésének lehetőségét nem indokolják 

objektív okok, vagy az a tengerészek 

számára diszkriminatív helyzeteket teremt, 

az ilyen kizárásokat bevezető 

intézkedéseket meg kell szüntetni.  

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 

bánásmódot eredményez az azonos 

kategóriába tartozó, de különböző 

tagállamokból származó munkavállalók 

között, attól függően, hogy a tagállamok 

alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 

által megengedett mentességeket és 

eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 

csak korlátozott mértékben alkalmazott 

kizárásokat. 

(5) A jelenlegi jogi helyzet, amely részben 

a tengerész szakma sajátos jellegének 

következménye, egyenlőtlen bánásmódot 

eredményez az azonos kategóriába tartozó, 

de különböző tagállamokból származó 

munkavállalók között, attól függően, hogy 

a tagállamok alkalmazzák-e a hatályos 

jogszabályok által megengedett 

mentességeket és eltéréseket, vagy sem. 

Számos tagállam csak korlátozott 

mértékben alkalmazott ilyen 

mentességeket és eltéréseket, nyolc 

tagállam1a pedig egyáltalán nem 

alkalmazza őket, és a tengerészek a 

számukra bizonyos fokú védelmet biztosító 

kollektív szerződés hatálya alá tartoznak. 

Ezenfelül az ILO tengerészeti munkaügyi 

egyezményének 2013. augusztusi 

hatálybalépése a megfelelő irányba tett 

lépés, mivel egyes munkavállalók – ám 

nem minden munkavállaló – jogai 

tekintetében nemzetközi szinten egyenlő 

feltételeket biztosít. A kizárások ezenfelül 

tisztességtelen versenyt teremtenek a 
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tagállamok között, amit ki kell küszöbölni, 

és az Unión belül egyenlő 

versenyfeltételeket kell biztosítani. 

 __________________ 

 1a Bulgária, Csehország, Spanyolország, 

Franciaország, Ausztria, Lengyelország, 

Szlovénia és Svédország. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A kék könyv28 hangsúlyozta, hogy az 

európai polgárok számára növelni, illetve 

javítani kell a tengeri munkahelyek számát 

és minőségét, továbbá kiemelte a 

munkakörülmények javításának 

fontosságát. 

(7) Ez az irányelv teljes mértékben 

összhangban áll a kék könyvvel, amely 

hangsúlyozza, hogy az európai polgárok 

számára növelni, illetve javítani kell a 

tengeri munkahelyek számát és minőségét, 

továbbá kiemelte a munkakörülmények 

javításának fontosságát, többek között a 

kutatás, az oktatás, a képzés, az 

egészségügy és a biztonság terén tett 

beruházások révén. 

_________________  

28 COM(2007) 575 végleges, 

2007. október 10. 

 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Ez az irányelv továbbá összhangban 

áll az Európa 2020 stratégiával és annak 

foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzéseivel, 

valamint az „Új készségek és 

munkahelyek programja: Európa 

hozzájárulása a teljes 

foglalkoztatottsághoz” című bizottsági 
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közleményben1a vázolt stratégiával. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A Bizottság „Kék növekedés: A 

fenntartható tengergazdálkodási és 

tengergazdasági növekedés 

lehetőségei”című közleménye szerint a 

„kék” gazdaság mintegy 5,4 millió 

munkahelyet képvisel, és évente közel 500 

millió eurós bruttó hozzáadott értéket 

teremt1a. 

 __________________ 

 1a (COM(2012)0494). 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (8a) A tengerészeti és halászati ágazat 

szociális partnerei között fontos 

megállapodás jött létre ezen irányelv 

megfelelő végrehajtása érdekében. E 

megállapodás megfelelő egyensúlyt teremt 

a tengerészek munkafeltételei javításának, 

illetve az érintett ágazat sajátosságai 

figyelembevételének szükségessége között. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
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9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Tekintettel az elmúlt évek technológiai 

fejlődésére, különösen kommunikációs 

technológia terén, a tájékoztatási és 

konzultációs követelményeket naprakésszé 

kell tenni. 

(9) Tekintettel az elmúlt évek technológiai 

fejlődésére, különösen a kommunikációs 

technológia terén, a tájékoztatási és 

konzultációs követelményeket naprakésszé 

kell tenni és azokat a leginkább megfelelő 

módon kell alkalmazni, többek között az 

új távoli kommunikáció új 

technológiáinak használata révén. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A tengerészek ezen irányelv hatálya 

alá tartozó jogait, amelyeket a tagállamok a 

2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, 

a 98/59/EK és/vagy a 

2001/23/EK irányelvet végrehajtó nemzeti 

jogszabályokban ismernek el, tiszteletben 

kell tartani. 

(10) A tengerészek ezen irányelv hatálya 

alá tartozó jogait, amelyeket a tagállamok a 

2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, 

a 98/59/EK és/vagy a 

2001/23/EK irányelvet végrehajtó nemzeti 

jogszabályokban ismernek el, tiszteletben 

kell tartani. Ezen irányelv átültetése a 

tagállamok egyikében sem igazolhatja a 

már elért szinthez képest történő 

visszalépést. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (11a) A tengerészeknek joguk van a 

biztonsági normáknak megfelelő, biztos és 

biztonságos munkahelyhez, továbbá 

számukra tisztességes foglalkoztatási 

feltételeket, a tisztességes élet- és 

munkafeltételeket kell biztosítani, a 
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szociális védelmet és a szakképzést is 

ideértve.  

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A 2006. évi tengerészeti munkaügyi 

egyezmény számos szempontból 

meghatározza a tengerészek tisztességes 

munkafeltételekhez való jogát, és egységes 

jogokat és munkahelyi védelmet ír elő 

valamennyi tengerész számára, 

állampolgárságuktól és a hajó lobogójától 

függetlenül. Az egyezmény célja egyrészt a 

tisztességes munkafeltételek megteremtése 

a tengerészek számára, másrészt globális 

alkalmazása révén a tisztességes verseny 

biztosítása a hajótulajdonosok számára. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (11c) Az Uniónak mindenkor törekednie 

kell a hajók fedélzetén fennálló munka- és 

életkörülmények javítására, valamint az 

innovációs potenciál kihasználására 

annak érdekében, hogy a tengerészeti 

ágazatot az uniós tengerészek, többek 

között a fiatal munkavállalók körében 

vonzóbbá tegye. Következésképpen a 

Bizottságnak olyan menetrendet kell 

kidolgoznia, amely a fiatal 

munkavállalókat arra sarkallja, hogy 

csatlakozzanak az ágazathoz. 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 d preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (11d) Az Uniónak azt kell célul kitűznie, 

hogy javítsa a hajók fedélzetén az 

internetalapú kommunikációt, például az 

internet elérhetőségének javítása révén, az 

ezen irányelv által módosított 2008/94/EK, 

a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK, 

a 2001/23/EK irányelvek végrehajtásának 

javítása érdekében biztosítva a fedélzeten 

való ésszerű használatot. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a pont (új) 

2009/38/EK irányelv 

10 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 10. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a) A különleges tárgyaló testületek 

vagy az Európai üzemi tanácsok olyan 

tagjai vagy póttagjai, akik valamely 

tengerjáró hajó legénységének a tagjai, 

jogosultak részt venni a különleges 

tárgyaló testület vagy az Európai üzemi 

tanács ülésein, illetve a 6. cikk (3) 

bekezdése alapján esetlegesen kialakított 

eljárások keretében tartott üléseken, 

amennyiben az ülés időpontjában nem a 

tengeren vagy a hajózási társaság 

székhelye szerinti országtól eltérő 

országban lévő kikötőben tartózkodnak. 

 Az üléseket, amennyiben lehetséges, úgy 

kell ütemezni, hogy az lehetővé tegye azon 

tagok részvételét, akik valamely tengerjáró 

hajó legénységének a tagjai. 
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 Amennyiben a különleges tárgyalócsoport 

vagy az Európai üzemi tanács valamely 

tengerjáró hajó legénységének tagjaként 

működő tagjának vagy képviselőjének 

fizikai jelenléte nem lehetséges, a 

munkavállalók képviseleti lehetőségeinek 

maximalizálása érdekében a lehető 

legnagyobb mértékben ki kell használni az 

új kommunikációs és információs 

technológiákat.ˮ 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 pont 

2002/14/EK irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

A 3. cikk (3) bekezdését el kell hagyni. 

‘3. A tagállamok a tengerjáró hajók 

legénységére vonatkozó különös 

rendelkezésekben eltérhetnek ettől az 

irányelvtől, feltéve, hogy az említett 

különleges rendelkezések biztosítják a 

tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való 

jog azonos szintű védelmét és azt, hogy az 

érintett munkavállalók hatékonyan élni 

tudjanak vele.” 

 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 pont  

98/59/EK irányelv 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1. cikk a következőképpen módosul: (1) Az 1. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés a következő c) ponttal 

egészül ki: 
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‘c) átruházás: a 2001/23/EK irányelv 

értelmében vett átruházás.”; 

 

b) az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját el 

kell hagyni.  

az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját el 

kell hagyni.  

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 pont 

98/59/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a tervezett csoportos létszámcsökkentés 

tengerjáró hajó legénységének tagjait 

érinti, az értesítést azon állam illetékes 

hatóságához kell küldeni, amelynek 

lobogója alatt a hajó közlekedik. 

Amennyiben a tervezett csoportos 

létszámcsökkentés tengerjáró hajó 

legénységének tagjait érinti, a munkáltató 

azon állam illetékes hatóságának címzi az 

értesítést, amelynek lobogója alatt a hajó 

közlekedik. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 pont 

98/59/EK irányelv 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 4. cikk a következő (1a) bekezdéssel 

egészül ki: 

törölve 

‘(1a) Tengerjáró hajó átruházásával 

kapcsolatban vagy abból eredően 

végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 

tervezett csoportos létszámcsökkentés 

esetén a tagállamok a szociális 

partnerekkel folytatott konzultáció után 

feljogosíthatják az illetékes közigazgatási 

szervet arra, hogy a következő esetekben 

részben vagy egészen eltérjen az 

(1) bekezdésben előírt időszaktól: 

 

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 

több tengerjáró hajó; 
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b) a munkaadó kizárólag egy tengerjáró 

hajót üzemeltet.” 

 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 pont 

2001/23/EK irányelv 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

‘(2) Ezt az irányelvet a (3) bekezdés 

sérelme nélkül abban az esetben és 

annyiban kell alkalmazni, amennyiben az 

átruházásra kerülő vállalkozás, üzlet vagy 

ezek egy része a Szerződés területi hatálya 

alá tartozó területen található.” 

 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 pont 

2001/23/EK irányelv 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ez az irányelv vonatkozik a valamely 

tagállamban nyilvántartott és/vagy annak 

lobogója alatt közlekedő tengerjáró 

hajókra, amennyiben azok ezen irányelv 

értelmében vett vállalkozásnak, üzletnek 
vagy ezek egy részének minősülnek, még 

ha nem is találhatók a Szerződés területi 

hatálya alá tartozó területen. 

(3) Ezt az irányelvet kell alkalmazni a 

tengerjáró hajók olyan átruházása esetén, 

amely valamely vállalkozás, üzlet vagy 

ezek egy része (1) és (2) bekezdés szerinti 

átruházásának a részét képezi, feltéve, 

hogy a kedvezményezett a Szerződés 

területi hatálya alá tartozó területen 

található, illetve az átruházott vállalkozás, 

üzlet vagy ezek egy része továbbra is a 

Szerződés területi hatálya alá tartozó 

területen marad. 

 Ez az irányelv nem alkalmazandó abban 

az esetben, ha az átruházás tárgya 

kizárólag egy vagy több tengerjáró hajó. 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 pont 

2001/23/EK irányelv 

1 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A cikk a következő (4) bekezdéssel 

egészül ki: 

törölve 

‘(4) A tagállamok a szociális partnerekkel 

folytatott konzultáció után 

rendelkezhetnek úgy, hogy ezen irányelv 

II. fejezete nem alkalmazandó a következő 

esetekben: 

 

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 

több tengerjáró hajó; 

 

b) az átruházás tárgyát képező vállalkozás 

vagy üzlet csak egy tengerjáró hajót 

üzemeltet.” 

 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 

számított 5 éven belül megfeleljenek. A 

tagállamok haladéktalanul megküldik e 

rendelkezések szövegét a Bizottságnak. 

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 

számított két éven belül megfeleljenek. A 

tagállamok haladéktalanul megküldik e 

rendelkezések szövegét a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

Az Európai Bizottság javaslatának célja az Európai Unió 28 tagállama valamelyikének 

lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén dolgozó tengerészek munkafeltételeinek javítása, 

figyelembe véve ugyanakkor az ágazatra jellemző sajátosságokat. Ez az irányelvre irányuló 

javaslat következésképpen öt korábban elfogadott és a tengerészeket a hatályukból kizáró 

irányelv felülvizsgálatának felel meg. Az előadó emlékezteti az Európai Bizottságot arra, 

hogy a tengerészekre vonatkozó, az öt irányelvben szereplő kizárások eredetileg nem 

szerepeltek a bizottsági javaslatokban, hanem más partnerekkel folytatott tárgyalások 

eredményei.  

 

Az említett öt irányelv a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére 

vonatkozó 2008/94/EK irányelv, az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról szóló 2009/38/EK 

irányelv, a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének 

létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK irányelv és a munkavállalók jogainak a 

vállalkozások átruházása esetén történő védelméről szóló 2001/23/EK irányelv.  

 

Az előző jogalkotási ciklus végén a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 

elutasított egy e javaslatról szóló jelentéstervezetet. A jelentés kudarcának két fő oka az 

időhiány és kidolgozásának sürgőssége volt.  

A kontextus azonban megváltozott, mivel néhány héttel ezelőtt a fő szociális partnerek 

európai szinten lényeges megállapodást értek el az Európai Bizottság e javaslatával 

kapcsolatban. Az előadó igen kedvezően fogadja e megállapodást, amely lehetővé teszi az 

előrelépést és a tengerészeket sújtó diszkriminatív helyzet, illetve a tagállamok közötti 

tisztességtelen verseny kiküszöbölését, amelyben egyes tagállamok a munkafeltételek 

javítását helyezték előtérbe, és nem vagy csak kevéssé éltek a kizárásokkal, míg mások 

mindet alkalmazták. Az előadó elégedettségének ad hangot továbbá amiatt, hogy a szociális 

partnereknek sikerült egyensúlyt teremteniük a munkavállalók védelmének fokozása és a 

tengerészeti ágazat versenyképességének megóvása – az Európai Unió egyik jövőbeli 

kihívása – között.   

 

Az előadó ezenkívül köszönetet mond a szociális partnereknek a vállvetve végzett 

munkájukért, amely lehetővé teszi majd az évek óta csökkenő népszerűségű tengerészeti 

ágazat vonzerejének helyreállítását. Hangsúlyozni kívánja, hogy a tengerészek 

munkafeltételeinek javítása révén lehetővé válik majd, hogy az ágazat új lendületet kapjon, és 

hangot ad annak, hogy ez hozzájárul majd az Európai Bizottság által 2007. október 10-én 

közzétett kék könyvben kitűzött célkitűzés megvalósításához, nevezetesen a tengerészeti és a 

halászati ágazaton belül a munkavállalók számának mennyiségi növekedéséhez, illetve 

munkafeltételeik minőségi javulásához, amely nélkül az első célkitűzés sem teljesülhet.  

 

Az előadó elégedettségének ad hangot a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságán 

belüli összes képviselőcsoport árnyékelőadóival végzett munkával kapcsolatban is. Köszöni, 

hogy kifejtették álláspontjukat, ami lehetővé tette számára, hogy figyelembe vegye a 

különböző érzékeny pontokat, és azokat jelentéstervezetében a lehető legjobban 

egybefoglalja. 
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Az előadó tehát az e célokra és e módszerre épülő jelentéstervezethez kéri támogatásukat.  
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2.3.2015 

VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére 

a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 

2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról 

(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

A vélemény előadója: Liadh Ní Riada 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A Halászati Bizottság: 

- üdvözli a Bizottság 2013. november 19-én benyújtott javaslatát egy olyan irányelvre 

vonatkozóan, amelynek célja, hogy a munkavállalói jogokkal kapcsolatos öt irányelv 

módosítása révén előmozdítsa a tengerészek jogait annak érdekében, hogy a tengerészek 

bekerüljenek az irányelvek hatálya alá;  

- üdvözli, hogy a Bizottság a hatályos eltérések segítségével megkísérli a valóban egyenlő 

versenyfeltételek megteremtését az érintettek számára, és megállapítja, hogy a 

vonatkozó irányelvek tengerészekre történő teljes körű alkalmazásához hasonlóan az 

egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás tekintetében a tengerészeknek is a szárazföldi 

munkavállalókéval megegyező jogokat kell élvezniük állampolgárságtól, tartózkodási 

helytől, fajtól, nemtől, szexuális irányultságtól, fogyatékosságtól vagy életkortól 

függetlenül; 

- felhívja a Bizottságot, hogy miközben az ágazatban az új foglalkoztatási és növekedési 

stratégiával összhangban a munkakörülmények vonzóbbá tételét kísérli meg, bátorítsa 

és ösztönözze, hogy a fiatalok a tengerészeti és halászati ágazatban válasszanak 

szakmát, és ezáltal visszafordítsa azt a jelenlegi trendet, hogy egyre kevesebb uniós 

fiatal választ bizonyos tengerészeti szakmákat, továbbá cél az is, hogy a képzett 

munkaerő a szakmában maradjon; 

- hangsúlyozza, hogy a munkajogi szabályok mindenkire vonatkoznak, tekintet nélkül a 

munkavégzés helyszínére; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy garantálják a 

tisztességes béreket és nyugdíjakat valamennyi tengerész számára, függetlenül azok 



 

PE541.670v02-00 20/30 RR\1057118HU.doc 

HU 

állampolgárságától vagy lakóhelyétől; 

- kéri, hogy az uniós tengerhajózási dolgozók hiányának kezelése érdekében a jobb 

munkakörülményeket és szociális feltételeket biztosító összes rendelkezést kísérje a 

képzésbe, a kutatásba, az oktatásba való beruházás, az egészség és a biztonság, valamint 

a vállalkozói kedv és az innováció fejlesztése; 

- felkéri a Bizottságot, hogy az európai és Európán kívüli területek tekintetében 

ösztönözze az összes tagállamot, hogy ratifikálják az ILO Tengerészeti Munkaügyi 

Egyezményét1; 

- hangsúlyozza a tengeri klaszterek jelentőségét és a bennük rejlő lehetőségeket, és 

sürgeti a Bizottságot, hogy e lehetőségeket a foglalkoztatás biztosításával, az ágazat 

fellendítésével és a vidéki közösségek megfiatalításával kutassa fel és aknázza ki; 

- hangsúlyozza, hogy a tengerészeti és halászati ágazatban átlátható és rendszeres 

adatgyűjtésre van szükség, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy javasoljon nagyra törő, 

de megvalósítható határidőket a hatásvizsgálatában említett tanulmányok elkészítésére; 

tudomásul veszi, hogy szükség van egy hivatalos adatbázis létrehozására a megfelelő és 

megbízható adatok uniós szinten történő gyűjtésének biztosítására; 

- felhívja a Bizottságot, hogy a szerződések és a szerződéses viszonyok tekintetében 

biztosítsa a jogbiztonságot, és kéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a szociális 

dömpinget a halászati és tengerészeti ágazatban; 

- üdvözli a szociális partnerek – az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók 

Szövetsége és az Európai Hajótulajdonosok Közösségi Egyesületei – közötti 

progresszív munkakapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe azok 

véleményét, akik a tengerészeti és halászati ágazatban közvetlenül érintettek; 

- hangsúlyozza, hogy kétségek merülhetnek fel az egyenmegoldással kapcsolatosan; 

üdvözli a mikrovállalkozások kizárását, és felkéri a Bizottságot, hogy miután sikeresen 

végrehajtotta az öt irányelv munkavállalói jogok tekintetében történő módosítását, 

számoljon be a lezáratlan kérdésekről; 

- megjegyzi, hogy a kisebb, illetve a családi vállalkozásoknak további támogatásra lehet 

szükségük, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó rendelkezésekhez, és kéri a 

Bizottságot, hogy segítse elő ezt az átmenetet; 

- megjegyzi, hogy a hajókon a fedélzeti technológia terén történt hatalmas előrelépés 

ellenére egyes kisebb vállalkozásoknak szükségük lehet a fejlesztésre ahhoz, hogy 

eleget tudjanak tenni az új iránymutatásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy könnyítse 

meg az ilyen fejlesztések bevezetését; 

- hangsúlyozza a halászati és tengerészeti ágazat megfiatalításának fontosságát, és 

miközben üdvözli a foglalkoztatási jogban bekövetkezett fontos fejleményeket, 

hangsúlyozza, hogy az Unióban sokkal többet kell tenni az ágazat jövőjének biztosítása 

                                                 
1  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezménye. 
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érdekében. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Halászati Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 

az Európai Parlament és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 

útján fokozatosan alkalmazandó 

minimumkövetelményeket fogadhat el, 

amelyek célja a munkakörülményeknek, 

munkaviszonyuk megszűnése esetén a 

munkavállalók védelmének, a 

munkavállalók tájékoztatásának és a velük 

folytatott konzultációnak, valamint a 

munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében a 

munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 

irányelvek nem írhatnak elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését. 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 

az Európai Parlament és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 

útján fokozatosan alkalmazandó 

minimumkövetelményeket fogadhat el, 

amelyek célja a munkakörülményeknek, 

munkaviszonyuk megszűnése esetén a 

munkavállalók védelmének, a 

munkavállalók tájékoztatásának és a velük 

folytatott konzultációnak, valamint a 

munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében a 

munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 

irányelvek nem írhatnak elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásokat, amelyek gátolnák az uniós 

munkahelyteremtés fő motorjának 

számító a kis- és középvállalkozások 

alapítását és fejlődését. 

 

Módosítás  2 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) „Az Európai Unió jövőbeni 

tengerpolitikája felé” című 2006. évi 

bizottsági zöld könyv már hangsúlyozta, 
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hogy az ágazat versenyképesebbé tétele 

érdekében fontos lenne egy átfogó jogi 

keretet létrehozni. 

 

Módosítás  3 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 

bevezetésének lehetőségét nem indokolják 

objektív okok, azokat meg kell szüntetni. 

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 

bevezetésének lehetőségét nem indokolják 

objektív okok, azokat meg kell szüntetni 

annak érdekében, hogy minden 

munkavállaló számára egyenlő jogokat 

biztosítsanak, illetve a tisztességtelen 

versenyhez és a szociális dömpinghez 

köthető helyzetek elkerülésére. 

 

Módosítás  4 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tengerészeknek a munkavállalói 

jogokat szabályozó irányelvek alóli 

kizárása az egyenlőtlen bánásmód 

elterjedését és a tagállamok közötti 

tisztességtelen versenyt eredményezheti. 

 

Módosítás  5 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A tengerészeknek a szárazföldi 

munkavállalókéval azonos jogokat kell 

garantálni, és semmilyen hátrányos 

megkülönböztetés nélkül biztosítani kell 
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számukra az egyenlő munkáért járó 

egyenlő bérezést. A tengeri klasztereket is 

elő kell mozdítani, ugyanakkor a 

fiataloknak a tengeri szállítási és halászati 

ágazatba történő integrációját is ösztönzi 

kell. 

 

Módosítás  6 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 

bánásmódot eredményez az azonos 

kategóriába tartozó, de különböző 

tagállamokból származó munkavállalók 

között, attól függően, hogy a tagállamok 

alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 

által megengedett mentességeket és 

eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 

csak korlátozott mértékben alkalmazott 

kizárásokat. 

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 

bánásmódot eredményez az azonos 

kategóriába tartozó, de különböző 

tagállamokból származó munkavállalók 

között, attól függően, hogy a tagállamok 

alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 

által megengedett mentességeket és 

eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 

csak korlátozott mértékben alkalmazott 

kizárásokat – ugyanakkor csak nyolc 

tagállam nem alkalmazta ezeket –, és ez az 

uniós tengerészek közötti 

egyenlőtlenségek fokozódásához vezet. 

 

Módosítás  7 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tengerészek munkakörülményeinek 

javítása magában foglalja az egyes 

ágazatok sajátos jellemzőinek figyelembe 

vételét, például a kisüzemi és part menti 

ágazatét, ahol több ágazatot érintő 

cselekvésre van szükség. 

 

Módosítás  8 
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Irányelvre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az egyes ágazatok, például a 

kisüzemi és part menti ágazat sajátos 

jellemzőinek figyelembe vételével minden 

ágazatban ösztönözni kellene a képzést 

rugalmasabb intézkedések alkalmazásával 

ott, ahol a tapasztalat és a gyakorlat a 

kurzusok elismerésének alapjául 

szolgálhat, ösztönözve az ágazatorientált 

tanulást és a készségek elsajátítását. 

 

Módosítás  9 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság 2007. október 10-én 

mutatta be az integrált tengerpolitikára 

vonatkozó elképzelését, az ún. kék 

könyvet27.  Ez az elképzelés elismeri, hogy 

az Európa óceánjaival és tengereivel 

kapcsolatos összes kérdés összefügg, és a 

kívánt eredmények eléréséhez a 

tengerekkel kapcsolatos politikákat 

együttesen kell fejleszteni. 

(6) Ez az irányelv összhangban van az 

Európa 2020 stratégiával. Ezen 

túlmenően a Bizottság 2007. október 10-én 

mutatta be az integrált tengerpolitikára 

vonatkozó elképzelését, az ún. kék 

könyvet27. Ez az elképzelés elismeri, hogy 

az Európa óceánjaival és tengereivel 

kapcsolatos összes kérdés összefügg, és a 

kívánt eredmények eléréséhez a 

tengerekkel kapcsolatos politikákat 

együttesen kell fejleszteni. 

__________________ __________________ 

27 COM(2007) 575 végleges, 

2007. október 10. 

27 COM(2007) 575 végleges, 

2007. október 10. 

 

Módosítás  10 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A kék könyv28 hangsúlyozta, hogy az (7) A kék könyv 28 hangsúlyozza, hogy az 
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európai polgárok számára növelni, illetve 

javítani kell a tengeri munkahelyek számát 

és minőségét, továbbá kiemelte a 

munkakörülmények javításának 

fontosságát. 

európai polgárok számára növelni, illetve 

javítani kell a tengeri munkahelyek számát 

és minőségét, továbbá kiemelte a 

munkakörülmények javításának 

fontosságát, többek között a kutatás, az 

oktatás, a képzés, az egészségügy és a 

biztonság terén tett beruházások révén. Ez 

az irányelv mindkét kérdéssel foglalkozik. 

__________________ __________________ 

28 COM(2007) 575 végleges, 

2007. október 10. 

28 COM(2007) 575 végleges, 

2007. október 10. 

 

Módosítás  11 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Ezen irányelv összhangban áll az 

Európa 2020 stratégia és a Bizottság „Új 

készségek és munkahelyek menetrendje: 

Európa hozzájárulása a teljes 

foglalkoztatottsághoz” című 

közleményével. Figyelembe kell venni 

azonban azt, hogy a tengeren végzett 

munka nem vonzó a fiatalok számára. 

Következésképpen a Bizottságnak olyan 

ösztönzőket kialakító menetrendet kellene 

kidolgoznia, amely a fiatalokat arra 

sarkallja, hogy csatlakozzanak az 

ágazathoz. 

 

Módosítás  12 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Annak ellenére, hogy ezen 

irányelvek alkalmazásának a 

tengerészekre történő kiterjesztése pozitív 

előrelépést jelent, ugyanakkor ez csak az 

első lépés, mivel ettől még szükség lesz az 
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STCW-F-egyezmény és a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet halászati munkáról 

szóló 188. sz. egyezményének uniós jogba 

történő átültetésére, ahogy az a tengeri 

szállítási ágazatban dolgozók tekintetében 

már megvalósult. 

 

Módosítás  13 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Ezen irányelv végrehajtása nem 

vonhatja magával az ágazati kkv-k és 

mikrovállalkozások bürokratikus 

terheinek növekedését. 

 

Módosítás  14 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A Bizottságnak sürgősen vissza 

kellene térnie a tengerészek 

munkafeltételeiről szóló irányelvre 

irányuló javaslatra, amelyet 2004-ben 

azért vontak vissza, hogy különös 

figyelmet fordítsanak az ágazat helyzetére. 

A lobogóra vonatkozó különböző 

jogszabályok szociális dömpinget és a 

munkavállalók közötti versenyt 

eredményez, amelyet jogilag nem lehet a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelvvel megoldani,  

 

Módosítás  15 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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2009/38/EK irányelv 

6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 6. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „da) azon tengerészek tekintetében, akik 

európai üzemi tanácsok vagy különleges 

tárgyaló testületek tagjai, a megállapodás 

figyelembe veszi a tengeren vagy a 

vállalkozásuk székhelye szerinti országtól 

eltérő országok kikötőjében történő 

tartózkodásukból adódó gyakori 

hiányzásuk miatti nehézségeket.” 

 

Módosítás  16 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

2002/14/EK irányelv 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

legénységet tájékoztatni lehessen vagy 

konzultálni lehessen velük távolról, 

elektronikus hírközlő eszköz útján.”. 

 

Módosítás  17 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

98/59/EK irányelv 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A 4. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (4a) Ezen irányelv nem érinti a nemzeti 
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jogban vagy a kollektív szerződésekben a 

legénység csoportos 

létszámcsökkentésével kapcsolatos egyik 

rendelkezést sem, feltéve, hogy ez az 

irányelvben foglaltakkal legalább azonos 

szintű védelmet biztosít.”. 

 

Módosítás  18 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 

számított 5 éven belül megfeleljenek. A 

tagállamok haladéktalanul megküldik e 

rendelkezések szövegét a Bizottságnak. 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 

számított két éven belül megfeleljenek. A 

tagállamok haladéktalanul megküldik e 

rendelkezések szövegét a Bizottságnak. 
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ELJÁRÁS 

Cím Javaslat a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 

2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

Hivatkozások COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

EMPL 

21.11.2013 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

PECH 

21.11.2013 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Liadh Ní Riada 

4.9.2014 

Vizsgálat a bizottságban 5.11.2014 4.12.2014 21.1.2015  

Az elfogadás dátuma 24.2.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

23 

1 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, 

Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, 

Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef 

Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné 
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ELJÁRÁS 

Cím Javaslat a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 

2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

Hivatkozások COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD) 

Az Európai Parlamentnek történő 

benyújtás dátuma 

18.11.2013    

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

EMPL 

21.11.2013 
   

Véleménynyilvánításra felkért 

bizottságok 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

TRAN 

21.11.2013 

PECH 

21.11.2013 
  

Nem nyilvánított véleményt 

       A határozat dátuma 

TRAN 

16.7.2014 
   

Előadók 

       A kijelölés dátuma 

Elisabeth Morin-

Chartier 

17.9.2014 

   

Vizsgálat a bizottságban 2.12.2014 22.1.2015 26.2.2015  

Az elfogadás dátuma 1.4.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

47 

5 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 

Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean 

Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, 

Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, 

Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria 

João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn 

Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, 

Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês 

Cristina Zuber 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci 

Benyújtás dátuma 9.4.2015 

 
 


