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Tárgy: Vélemény 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 javaslat (COM(2013)0798 – C7–
0409/2013 – 2013/0390(COD)) jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2015. május 20-i levelében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság az eljárási szabályzat 39. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottság véleményét kérte a fenti javaslat 
jogalapjának megfelelőségéről.

A Bizottság által eredetileg javasolt jogalap1 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 153. cikkének (2) bekezdése volt, amely az Európai Parlament és a Tanács által a 
foglalkoztatás előmozdítása, az életkörülmények és munkafeltételek javítása, a megfelelő 
szociális védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd, az emberi erőforrásoknak a tartós 
magas szintű foglalkoztatottság érdekében történő fejlesztése és a tagállamokban a kirekesztés 
elleni küzdelem érdekében elfogadott intézkedésekre vonatkozik.

Az intézmények megállapodása szerinti végleges kompromisszumos szöveg a javaslat 
jogalapját annak pontosítása céljából módosítani kívánja az EUMSZ 153. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjára – amely rendes jogalkotási eljárásban elfogadott irányelvek útján 
fokozatosan alkalmazandó minimumkövetelmények elfogadásáról rendelkezik –, 
összefüggésben értelmezve az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjával – 
amely szerint az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a munkafeltételek, 
illetve a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén.

1 Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre 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 (COM(2013)0798 – 2013/0390(COD)).
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I – Háttér

A javaslat célja az EU Alapjogi Chartája alapján az uniós munkajog területén garantált jogok 
védelmi szintjének javítása, és az Unió szintjén egyenlő feltételek biztosítása. 

Az EU munkajogi irányelvei főszabályként minden ágazatban, a munkavállalók valamennyi 
kategóriájára alkalmazandók. Mindazonáltal létezik öt irányelv1, amelyek hatálya alól a 
tengerészek minden kifejezett indokolás nélkül ki vannak zárva vagy kizárhatók. Ennek 
következtében a nemzeti szinten kialakult helyzettől függően e kizárások negatív 
következményekkel járhatnak a Charta által garantált bizonyos jogokra nézve, nevezetesen a 
munkavállalóknak a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogára (27. cikk), 
valamint a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jogra (31. cikk). 

A tengerészek fenti öt irányelv hatálya alóli kizárásának lehetőségével kapcsolatban jelenleg 
jelentős eltérések tapasztalhatók a nemzeti megközelítések terén. Következésképpen bizonyos 
vállalatok mentesülnek egyes olyan tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek alól, 
amelyek a más tagállamban székhellyel rendelkező versenytárs vállalatok számára kötelezők.   

A javaslat az öt irányelvet akként módosítja, hogy bevezeti a tengerészek tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való feltétlen jogát a vállalatirányítás javítása és a hirtelen szerkezetátalakítás 
negatív következményeinek csökkentése érdekében.

A Bizottság javaslata szerint a módosítások típusára, azok ágazati jellegére, valamint az 
eljárás gazdaságosságának elvére tekintettel az öt irányelvet egyetlen irányelvvel célszerű 
módosítani.

II – A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság javaslata jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés alábbi, az 
EUMSZ „Az Unió belső politikái és tevékenységei” című harmadik részének 
„Szociálpolitika” elnevezésű X. címe alatti következő cikkét jelöli meg:

153. cikk

(az EKSz. korábbi 137. cikke)

(1) [...]

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 2008/94/EK irányelve a munkáltató fizetésképtelensége 
esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált változat) (HL L 283.,  2008.10.28., 36. o.); Az Európai Parlament 
és a Tanács 2009. május 6-i 2009/38/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi 
szintű vállalkozások és  vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt 
szolgáló eljárás kialakításáról (átdolgozás) (HL L 122., 2009.5.16., 28. o.); Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük 
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról (HL L 80., 2002.3.23., 29. o.); A Tanács 
1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (HL L 225., 1998.8.12., 16. o.); A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 82., 2001.3.22., 16. o.).
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(2)   Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács

a) kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
bármilyen összehangolását, olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek arra 
szolgálnak, hogy ösztönözzék az együttműködést a tagállamok között olyan 
kezdeményezések révén, amelyek célja az ismeretek gyarapítása, az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjének fejlesztése, az innovatív megközelítések támogatása és a 
tapasztalatok kiértékelése;

b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan 
alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes 
tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem 
írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák 
a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.

Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a 
Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás 
keretében határoz.

Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontjában említett területeken különleges jogalkotási 
eljárás keretében eljárva a Tanács az Európai Parlamenttel és az említett 
bizottságokkal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően egyhangúlag úgy határozhat, hogy az (1) bekezdés d), f) és g) 
pontjára a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni.

III – A javasolt jogalap

A Tanáccsal elért megállapodásban a jogalap pontosítása céljából a következő módosított 
jogalap szerepel (utólagos kiemelés):

153. cikk

(az EKSz. korábbi 137. cikke)

(2)   Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács
b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan 
alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes 
tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem 
írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák 
a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.

Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a 
Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás 
keretében határoz.
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Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontjában említett területeken különleges jogalkotási 
eljárás keretében eljárva a Tanács az Európai Parlamenttel és az említett 
bizottságokkal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

Az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjával együtt: 

(1)   A 151. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió támogatja 
és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a következő területeken:

a) ...

b) munkafeltételek;

[...]

e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása;

Az EUMSZ 151. cikkének szövege a következő (utólagos kiemelés):

151. cikk

(az EKSz. korábbi 136. cikke)
 

Az alapvető szociális jogokat, többek között az 1961. október 18-án Torinóban aláírt 
Európai szociális chartában, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól 
szóló 1989. évi közösségi chartában meghatározott jogokat szem előtt tartva, az Unió 
és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása — 
lehetővé téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását —, 
a megfelelő szociális védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi 
erőforrások fejlesztésének elősegítése a tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés 
elleni küzdelem érdekében.
 
E célból az Unió és a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek 
figyelembe veszik — különösen a szerződéses kapcsolatok terén — a nemzeti 
gyakorlatok sokszínűségét, valamint az Unió gazdasági versenyképessége 
fenntartásának szükségességét.
 
Úgy vélik, hogy ez a fejlődés nemcsak a szociális rendszerek összehangolását 
előnyben részesítő belső piac működéséből következik, hanem a Szerződésekben 
megállapított eljárásokból, valamint a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséből is.

IV – Ítélkezési gyakorlat

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja 
megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 
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felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.1 A nem 
megfelelő jogalap megválasztása tehát igazolhatja az érintett aktus megsemmisítését.

Az EUMSZ 153. cikke (az EKSz. korábbi 137. cikke) nyújt jogalapot a Szerződésben a 
nemzeti jogszabályok közelítéséhez a szociálpolitika területén.2 Az (1) és (2) bekezdés 
felruházza az Uniót azzal a hatáskörrel, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok 
tevékenységeit az EUMSZ 151. cikkében (az EKSz. korábbi 136. cikkében) foglalt 
célkitűzések megvalósítása érdekében.3

Az EUMSZ 153. cikkének (1) bekezdése tekintetében az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a 
„munkafeltételek” fogalma a díjazásra és a nyugellátásra vonatkozó elemeket is magában 
foglalhat, amennyiben ez nem minősül uniós minimálbér meghatározásának.4

Ezenfelül az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja „valóban azt jelenti, hogy […] 
figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások különleges gazdasági érdekeit, azonban ez 
nem zárja ki, hogy kötelező intézkedéseket fogadjanak el e vállalkozások tekintetében”.5 

V – A végleges kompromisszumos szöveg célja és tartalma

A végleges kompromisszumos szöveg (13) preambulumbekezdése emlékeztet arra, hogy „[e]z 
az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által megállapított alapelveket, különösen a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogot, valamint a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való 
jogot. Ezen irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtani.” 

Ezenfelül a (4) preambulumbekezdés megerősíti, hogy „[a] kizárás ténye és/vagy a kizárás 
bevezetésének lehetősége megakadályozhatja vagy korlátozhatja a tengerhajózási 
munkavállalókat abban, hogy teljes mértékben gyakorolhassák a tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogukat, valamint a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való 
jogukat.”

A (9) preambulumbekezdés szerint „[t]ekintettel 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 

1 A C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügyben hozott ítélet 
(EBHT 1987., 1439. o.) 5. pontja; a C-440/05 sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., I-
9097. o.); a C-411/06. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EHBT 2009., I.-
7585).
2 Lásd a C-343/08. sz. Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítélet (EBHT 2010., I-00275. 
o.) 67. pontját a 153. cikk elődjéről, nevezetesen az EKSz. 137. cikkéről; Lásd a 2/91. sz. véleményt az ILO 
vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló, 170. számú egyezményéről (EBHT 1993., I-1061. 
o.), 17. pont.
3 Lásd a C-13/05. sz. Sonia Chacón Navas kontra Eurest Colectividades SA ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-
06467. o.) 4. pontját a 153. cikk elődjéről, nevezetesen az EKSz. 137. cikkéről.
4 Lásd a C-268/06 . sz. Impact kontra Minister for Agriculture and Food és társai ügyben hozott ítélet (EBHT 
2008, I-02483. o.) 35. pontját a 153. cikke (1) bekezdése b) pontjának elődjéről, nevezetesen az EKSz. 137. 
cikkének (1) bekezdéséről.
5 Lásd a C-184/02. és C-223/02. sz. Spanyol Királyság és Finn Köztársaság kontra Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa egyesítést ügyekben hozott ítélet (EBHT 2004., I-07789. o.) 72. pontját 153. cikk 
elődjéről, nevezetesen az EKSz. 137. cikkének (2) bekezdéséről.
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alkalmazni, – beleértve a távolsági kommunikáció új technológiáinak alkalmazását, valamint 
az internet fedélzeti elérhetőségének javítását és ésszerű fedélzeti használatának biztosítását is 
–, hogy ezáltal hatékonyabbá lehessen tenni ezen irányelv alkalmazását.” 

Végezetül a (11) preambulumbekezdés kifejezetten rögzíti, hogy „[e]z az irányelv hozzájárul 
az EUMSZ 151. cikke szerinti célkitűzések megvalósításához”, míg a (13) 
preambulumbekezdés egyértelműen kimondja, hogy az irányelv célja „a tengerészek 
munkafeltételeinek, a tájékoztatásuknak és a velük folytatott konzultációnak a javítás[a]”.

E cél elérése érdekében az irányelv akként módosít öt munkajogi irányelvet, hogy eltörli „a 
kizárások létét és/vagy bevezetésének lehetőségét [amennyiben azt] nem indokolják objektív 
okok, vagy a tengerészek számára egyenlőtlen bánásmódot eredményeznek” (a javaslat (12) 
preambulumbekezdése – jelenleg tartalmilag a végleges kompromisszumos szöveg (4) és (15) 
bekezdésében található). 

A javasolt irányelv konkrétan megszünteti annak lehetőségét, hogy kizárják: a bérezésként a 
bevételből részesedő halászokat a fizetésképtelenségről szóló irányelv hatálya alól (1. cikk); a 
kereskedelmi flották hajózó személyzetét az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv hatálya 
alól (2. cikk); a tengerjáró hajók legénységeit a csoportos létszámcsökkentésről szóló irányelv 
hatálya alól (4. cikk); továbbá a Szerződés területi hatálya alá eső területen található 
tengerjáró hajókat a vállalkozások átruházásáról szóló irányelv hatálya alól (5. cikk). 

Bevezeti továbbá a „megfontolási időszakra” vonatkozó rendelkezésektől való eltérés 
lehetőségét a vállalkozások átruházásáról szóló irányelv esetében (4. cikk), „ha a tervezett 
csoportos létszámcsökkentés olyan átruházás következtében történik, amelynek tárgya 
kizárólag egy vagy több hajó, vagy ha a munkaadó csak egy hajót üzemeltet”.

VI – Elemzés és a megfelelő jogalap meghatározása

Tekintettel arra, hogy a javaslat célja és tartalma szerint arra irányul, hogy a 151. cikkben 
foglalt szociálpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében egy irányelv segítségével 
támogassa és kiegészítse a tagállamok tevékenységeit (1) a tengerészek munkafeltételei és (2) 
a tengerészek tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga tekintetében, az EUMSZ 153. 
cikkének (2) bekezdése a megfelelő jogalap.

A javasolt irányelv öt hatályban lévő irányelv módosítására irányul a tengerészek 
munkafeltételeinek javítása, illetve tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joguk megerősítése 
céljából, és ennek érdekében eltörli azt a lehetőséget, hogy az említett öt irányelv hatálya alól 
a tengerhajózási munkavállalókra vonatkozó kizárásokat vezessenek be. 

A munkáltató fizetésképtelenségéről szóló 2008/94/EK irányelv az EKSz. 137. cikkének (2) 
bekezdésén alapul – ami jelenleg az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdése b) pontjának felel meg 
–, és annak célja a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása a Közösségben1, 
amire jelenleg az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének b) pontja vonatkozik.

Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról szóló 2009/38/EK irányelv az EKSz. 137. cikkén 
alapul (jelenleg az EUMSZ 153. cikke), és „célja a tagállamoknak a munkavállalók 

1 (2) preambulumbekezdés.



AL\1065723HU.doc 7/9 PE560.759v01-00

HU

tájékoztatásával és a velük való konzultációval kapcsolatosan tett fellépéseinek támogatása és 
kiegészítése”1, amit jelenleg az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének e) pontja garantál.

A tájékoztatásról és a konzultációról szóló 2002/14/EK irányelv az EKSz. 137. cikkének (2) 
bekezdésén alapul (jelenleg az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja), és célja „a 
vállalkozás foglalkoztatási helyzetével és annak várható alakulásával, illetve amennyiben a 
munkaadó úgy ítéli meg, hogy a vállalkozáson belüli foglalkoztatási helyzetet esetleg veszély 
fenyegeti, az esetleges tervezett intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás és konzultáció 
elősegítésére és fokozására, különösen a munkavállalók oktatásának és szakképzésének 
fejlesztése terén, tekintettel a lehetséges negatív hatások elkerülésére, illetve 
következményeik csökkentésére és a várhatóan érintett munkavállalók 
foglalkoztathatóságának és alkalmazkodóképességének növelésére”2, ami az EUMSZ 153. 
cikke (1) bekezdése e) pontjának felel meg.

A csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK irányelv a jogszabályok közelítésére 
vonatkozó általános hatáskörön, nevezetesen az EKSz. 100. cikkén (jelenleg az EUMSZ 115. 
cikke) alapul, ami a Tanácsban egyhangúságot ír elő. Az irányelv (6) preambulumbekezdése 
emlékeztet arra, hogy „mivel az Európai Tanács 1989. december 9-én Strasbourgban 
megtartott ülésén tizenegy tagállam állam- és kormányfői által elfogadott, a munkavállalók 
alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta 7. pontja első bekezdésének első 
mondatában és második bekezdésében, a 17. pont első bekezdésében és a 18. pont harmadik 
francia bekezdésében a következőket rögzíti:

»7. A belső piac megvalósításának a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek 
javításához kell vezetnie az Európai Közösségben (. . .)..
E változásnak szükség esetén ki kell terjednie a munkajogi szabályozás bizonyos 
szempontjainak fejlesztésére, mint például a csoportos létszámcsökkentések 
eljárásaira és a csődeljárásokra.
(. . .)
17. A munkavállalók tájékoztatását, a velük folytatott konzultációkat és részvételüket 
a megfelelő irányvonalak mentén az egyes tagállamokban érvényben lévő 
gyakorlatok figyelembevételével kell fejleszteni.
(. . .)
18. Az ilyen tájékoztatást, konzultációt és részvételt megfelelő időben kell 
megvalósítani, különösen a következő esetekben:
(- . . .)
(- . . .)
- csoportos létszámcsökkentési eljárások esetén,(- . . .)«;” 

Az Amszterdami Szerződés az EK-Szerződést módosította a szociálpolitikáról szóló XI. cím 
(jelenlegi X. cím) bevezetésével, ezzel új külön jogalapot teremtve a szociális területre 
vonatkozó intézkedéseknek. Ennek eredményeképp jelenleg már az EUMSZ 153. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja a megfelelő külön jogalapja a munkafeltételek, illetve a 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog javítását célzó jogszabályoknak. 
Következésképpen a 98/59/EK irányelv módosítására irányuló irányelvnek jogalapként erre a 

1 (9) preambulumbekezdés.
2 (8) preambulumbekezdés.
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cikkre javasolt hivatkoznia1, az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdése b) és e) pontjával 
összefüggésben értelmezve – mely utóbbiak hivatkoznak a munkavállalók a 
munkakörülményire, illetve a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogára.

A vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelv kodifikálta a Tanács 
2001. március 12-i, 2001/23/EK irányelvét a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek 
vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről. A 2001/23/EK irányelv (6) preambulumbekezdése szerint „A Tanács 1977-ben 
elfogadta a 77/187/EGK irányelvet a vonatkozó nemzeti jogszabályok közelítésének 
előmozdításáról a munkavállalói jogok védelmének biztosítása érdekében, előírva azt, hogy 
az átruházásban részt vevő felek a munkavállalók képviselőit megfelelő időben tájékoztassák 
és velük konzultáljanak”, és így az az EKSz. 94 cikkén (korábbi 100. cikkén) alapult, ami ma 
gyakorlatilag az EUMSZ 115. cikkének felel meg. Következésképpen a szociálpolitikai 
intézkedések Amszterdami Szerződéssel bevezetett külön jogalapja nyomán a 2001/23/EK 
irányelv2 módosításának megfelelő jogalapja az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) 
pontja, összefüggésben értelmezve az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének e) pontjával a 
munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció tekintetében.

VII – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzés alapján, miután mind az öt módosítani javasolt irányelv a szociálpolitika 
területéhez tartozik és a tagállamok munkafeltételek és a munkavállalói tájékoztatás és 
konzultáció tekintetében folytatott tevékenységének támogatására és kiegészítésére irányul, 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 irányelvre irányuló javaslat megfelelő jogalapja az 
EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja, együtt a 153. cikk (1) bekezdésének b) és e) 
pontjával. 

A Jogi Bizottság 2015. június 16-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést. Az ülésen a bizottság 
egyhangúlag úgy határozott3, hogy 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 irányelvre irányuló 
javaslat megfelelő jogalapja az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja, az EUMSZ 
153. cikk (1) bekezdésének b) és e) pontjával összefüggésben értelmezve.

1 Lásd C-84/94. sz. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa 
ügyben hozott ítéletet (EBHT 1996., I-05755. o.), 12. pontját.
2 Ugyanott.
3 A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (alelnök), Jean-Marie Cavada (alelnök), Axel Voss (alelnök), Mady Delvaux (alelnök), Max 
Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Kostas 
Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Szájer József, Cecilia Wikström.
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Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Pavel Svoboda


