
AL\1065723LT.doc PE560.759v01-00

LT LT

Europos Parlamentas
2014 - 2019

Teisės reikalų komitetas
Pirmininkas

17.6.2015

Thomasui Händeliui
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
Pirmininkui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
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Gerb. Pirmininke,

2015 m. gegužės 20 d. laišku Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas kreipėsi į Teisės 
reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį, kad šis pateiktų nuomonę 
dėl minėto pasiūlymo teisinio pagrindo tinkamumo.

Komisijos pasiūlytas pirminis teisinis pagrindas1 buvo Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 153 straipsnio 2 dalis, pagal kurią numatoma, kad Europos Parlamentas ir 
Taryba gali patvirtinti priemones, kuriomis siekiama didinti užimtumą, skatinti kurti geresnes 
gyvenimo bei darbo sąlygas, deramą socialinę apsaugą, administracijos ir darbuotojų dialogą 
bei žmogiškųjų išteklių plėtojimą siekiant nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant su 
socialine atskirtimi valstybėse narėse.

Galutiniame kompromisiniame tekste, dėl kurio susitarė institucijos, numatoma pakeisti 
pasiūlymo teisinį pagrindą, siekiant jį sukonkretinti. Kaip naujas teisinis pagrindas nurodomas 
SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktas, pagal kurį numatyta, kad direktyvomis, priimtomis 
laikantis įprastos teisėkūros procedūros, galima nustatyti būtinus laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus, kartu taikant SESV 153 straipsnio 1 dalies b ir e punktus dėl Sąjungos paramos 
ir valstybių narių veiklos papildymo darbo sąlygų ir darbuotojų informavimo bei 
konsultavimosi su jais srityse.

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB (COM(2013)0798 -  2013/0390(COD)).
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I. Bendra informacija

Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti ES pagrindinių teisių chartijoje pripažintų teisių apsaugos 
lygį ES darbo teisės srityje ir užtikrinti vienodas sąlygas visoje ES. 

Paprastai ES darbo teisės direktyvos taikomos visiems veiklos sektoriams ir visų kategorijų 
darbuotojams. Vis dėlto, nenurodant aiškaus pagrindimo, penkių direktyvų1 taikymo sritis 
neapima arba gali neapimti jūrininkų. Atsižvelgiant į padėtį šalyje, tokia išimtis galėtų turėti 
neigiamo poveikio tam tikroms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintoms 
teisėms, ypač teisei į informaciją ir konsultacijas įmonėje (27 straipsnis) ir teisei į tinkamas ir 
teisingas darbo sąlygas (31 straipsnis). 

Šiuo metu nacionalinė praktika, susijusi su galimybe neįtraukti jūrininkų į minėtųjų penkių 
direktyvų taikymo sritį, gerokai skiriasi. Taigi kai kurioms bendrovėms netaikomi tam tikri 
įpareigojimai, susiję su informavimu ir konsultacijomis, kurie yra privalomi kitose valstybėse 
narėse įsikūrusioms konkuruojančioms bendrovėms.   

Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamos minėtosios penkios direktyvos, siekiant įtraukti besąlyginę 
jūrininkų teisę į informaciją ir konsultacijas, kad būtų galima pagerinti įmonių valdymą ir 
sumažinti neigiamas staigaus restruktūrizavimo pasekmes.

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad, atsižvelgiant į pakeitimų rūšį, jų sektorinį pobūdį ir į 
proceso ekonomijos principą, pageidaujama iš dalies pakeisti tas penkias direktyvas viena 
direktyva.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Komisijos pasiūlyme kaip teisinis pagrindas nurodomas šis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo Trečiosios dalies „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“ X antraštinės dalies 
„Socialinė politika“ straipsnis: 

153 straipsnis

(EB sutarties ex 137 straipsnis)

1. [...]

2.   Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba:

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų 
darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija), OL L 283, 2008 10 28, p. 36; 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu 
veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su 
jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija), OL L 122, 2009 5 16, p. 28; 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo 
Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29; 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16; 2001 m. 
kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 
verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.
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a) gali numatyti priemones, skirtas valstybių narių bendradarbiavimui skatinti rodant 
iniciatyvą tobulinti žinias, plėtoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, remti 
naujoviškus požiūrius ir vertinti patirtį, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų derinimą;

b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, 
gali šio straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti 
būtiniausius laipsniško įgyvendinimo reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama 
nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą.

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu ir Regionų komitetu, sprendžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

1 dalies c, d, f, ir g punktuose nurodytose srityse Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu ir minėtais komitetais, vieningai sprendžia pagal specialią teisėkūros 
procedūrą.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
gali įprastą teisėkūros procedūrą vieningai nuspręsti taikyti 1 dalies d, f ir g 
punktams.

III. Siūlomas teisinis pagrindas

Tekste, dėl kurio pasiektas susitarimas su Taryba, pasiūlymo teisinis pagrindas pakeičiamas 
siekiant jį sukonkretinti (pabraukta papildomai):

153 straipsnis

(EB sutarties ex 137 straipsnis)

2.   Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba:
b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, 
gali šio straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti 
būtiniausius laipsniško įgyvendinimo reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama 
nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą.

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu ir Regionų komitetu, sprendžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

1 dalies c, d, f, ir g punktuose nurodytose srityse Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu ir minėtais komitetais, vieningai sprendžia pagal specialią teisėkūros 
procedūrą.

Kartu su SESV 153 straipsnio 1 dalies b ir e punktais: 
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1.   Siekdama 151 straipsnyje keliamų tikslų, Sąjunga remia ir papildo valstybių narių 
veiklą šiose srityse:

a) ...

b) darbo sąlygų;

[...]

e) darbuotojų informavimo ir konsultavimo;

SESV 151 straipsnis (pabraukta papildomai):

151 straipsnis

(EB sutarties ex 136 straipsnis)
 

Sąjunga ir valstybės narės, atsižvelgdamos į pagrindines socialines teises, nustatytas 
1961 m. spalio 18 d. Turine pasirašytoje Europos socialinėje chartijoje ir 
1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje, mano, jog 
tikslinga didinti užimtumą, skatinti kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad 
palaikant jų gerėjimą būtų galima siekti jų suderinimo, deramos socialinės apsaugos, 
administracijos ir darbuotojų dialogo, žmogiškųjų išteklių plėtotės siekiant nuolatinio 
didelio užimtumo ir kovojant su socialine atskirtimi.
 
Šiuo tikslu Sąjunga ir valstybės narės įgyvendina priemones, pagal kurias 
atsižvelgiama į įvairias nacionalinės patirties formas, ypač sutartinių santykių srityje, 
ir būtinumą išlaikyti Sąjungos ekonomikos konkurencingumą.
 
Jos tiki, kad tokia raida vyks ne tik dėl socialinių sistemų suderinimui palankaus 
vidaus rinkos veikimo, bet ir dėl Sutartyse numatytos tvarkos ir įstatymų bei kitų teisės 
aktų nuostatų suderinimo.

IV. Teisingumo Teismo praktika

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 
ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“.1 Taigi pasirinkus neteisingą teisinį 
pagrindą atitinkamas teisės aktas gali būti anuliuotas.

SESV 153 straipsnis (EB sutarties ex 137 straipsnis) yra Sutartyje įtvirtintas teisinis pagrindas 
derinant nacionalinės teisės aktus socialinės politikos srityje.2 1 ir 2 dalyse Sąjungai 

1 Byla C-45/86, Komisija / Taryba (bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m. rink., p. 1439, 5 punktas; byla C-
440/05, Komisija / Taryba, 2007 m. rink., p. I-9097; byla C-411/06, Komisija / Europos Parlamentas ir Taryba, 
2009 m. rink., p. I-7585.
2 Žr. bylos C-343/08, Europos Komisija / Čekija, 2010 m. rink., p. I-00275, 67 punktą dėl 153 straipsnio 
pirmtako, t. y. EB sutarties 137 straipsnio;  žr. nuomonės 2/91 dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos 
Nr. 170 dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas, 1993 m. rink., p. I-01061, 17 punktą.
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suteikiami įgaliojimai siekiant SESV 151 straipsnyje (EB sutarties ex 136 straipsnis)1 keliamų 
tikslų remti ir papildyti valstybių narių veiklą.

Kalbant apie SESV 153 straipsnio 1 dalį, pagal nusistovėjusią Teismo praktiką sąvoka „darbo 
sąlygos“ gali apimti darbo užmokestį ir pensiją, tačiau negali būti tvirtinamas Sąjungos 
minimalus darbo užmokestis.2 

Be to, SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktas „iš tikrųjų reiškia, jog tam tikras mažųjų ir 
vidutinių įmonių ekonominis suinteresuotumas turi būti įvertintas [...], bet tai netrukdo šioms 
įmonėms taikyti privalomų priemonių“.3  

V. Galutinio kompromisinio teksto tikslas ir turinys

Galutinio kompromisinio teksto 13 konstatuojamojoje dalyje primenama, kad „šioje 
direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, pripažintų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į informaciją ir konsultacijas įmonėje ir 
teisės į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas. Ši direktyva turi būti įgyvendinta remiantis 
minėtomis teisėmis ir principais“. 

Be to, 4 konstatuojamojoje dalyje patvirtinama, kad „išimčių buvimas ir (arba) galimybė jas 
pradėti taikyti gali sukliudyti jūrininkams arba apriboti jų galimybes visapusiškai naudotis 
teise į informaciją ir konsultacijas ir teise į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas.“

9 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „atsižvelgiant į pastarųjų metų technologinę plėtrą, 
visų pirma susijusią su ryšių technologijomis, informavimo ir konsultavimosi reikalavimai 
turėtų būti atnaujinti ir taikomi taip, kaip tinkamiausia, be kita ko, naudojantis naujomis 
nuotolinio ryšio technologijomis, taip pat didinant interneto prieinamumą ir užtikrinant jo 
tinkamą naudojimą laivuose, kad būtų geriau įgyvendinama ši direktyva“. 

Galiausiai 11 konstatuojamojoje dalyje aiškia nurodoma, kad „šia direktyva padedama siekti 
SESV 151 straipsnyje nustatytų tikslų“, o 13 konstatuojamojoje dalyje vienareikšmiškai 
teigiama, kad šios direktyvos tikslas – „pagerinti jūrininkų darbo sąlygas ir juos informuoti 
bei su jais konsultuotis“.

Siekiant minėtojo tikslo, šia direktyva iš dalies pakeičiamos penkios darbo teisės srities 
direktyvos, išbraukiant formuluotę „[jei] nėra objektyvių priežasčių išimtims bei (arba) 
galimybei jas taikyti pateisinti ir diskriminuojami jūrininkai“ (pasiūlymo 12 konstatuojamoji 
dalis, kurios esminės nuostatos įtrauktos į galutinio kompromisinio teksto 4 ir 15 
konstatuojamąsias dalis). 

Kalbant konkrečiau, siūloma direktyva bus panaikinta galimybė žvejams dalininkams 
netaikyti Nemokumo direktyvos (1 straipsnis), galimybė prekybinių laivų įguloms netaikyti 
Europos darbo tarybos direktyvos (2 straipsnis), galimybė jūrų laivų įguloms netaikyti 

1 Žr. bylos C-13/05, Sonia Chacón Navas / Eurest Colectividades SA, 2006 m. rink. p. I-06467, 4 punktą dėl 153 
straipsnio pirmtako, t. y. EB sutarties 137 straipsnio.
2 Byla C-268/06, Impact / Minister for Agriculture and Food ir kt., 2008 m. rink., p. I-02483, 35 punktas dėl 153 
straipsnio pirmtako, t. y. EB sutarties 137 straipsnio 1 dalies.
3 Sujungtos bylos C-184/02 ir C-223/02, Ispanija ir Suomija / Europos Parlamentas ir Taryba, 2004 m. rink., p. 
I-07789, 72 punktas dėl 153 straipsnio pirmtako, t. y. EB sutarties 137 straipsnio 2 dalies.
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Kolektyvinio atleidimo direktyvos (4 straipsnis) ir galimybė Sutarties taikymo teritorinėje 
erdvėje esantiems jūrų laivams netaikyti Įmonių perdavimo direktyvos (5 straipsnis). 

Šia direktyva bus taip pat numatyta galimybė nukrypti nuo taikaus problemų sprendimo 
laikotarpio nuostatų, „jei numatytas kolektyvinis atleidimas vykdomas dėl perdavimo ir yra 
išimtinai susijęs su vienu laivu arba daugiau laivų, arba jei darbdavys eksploatuoja tik vieną 
laivą“, tai atvejais, kai taikoma Įmonių perdavimo direktyva (4 straipsnis).

VI. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Turint omenyje tai, jog atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį aišku, kad priimant direktyvą 
juo siekiama remti ir papildyti valstybių narių veiklą, susijusią su 1) jūrininkų darbo 
sąlygomis ir 2) jūrininkų  teise į informaciją ir konsultacijas, siekiant SESV 151 straipsnyje 
nurodytų socialinės politikos tikslų, tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 153 straipsnio 2 
dalis.

Siūloma direktyva siekiama iš dalies pakeisti penkias galiojančias direktyvas, kad būtų 
pagerintos jūrininkų darbo sąlygos ir jų teisė į informaciją ir konsultacijas, šiuo tikslu 
išbraukiant nuostatą dėl išimties taikymo arba galimybės taikyti išimtį neįtraukiant jūrininkų į 
minėtųjų penkių direktyvų taikymo sritį. 

Direktyva 2008/94/EB (Darbdavio nemokumo direktyva) grindžiamas EB sutarties 137 
straipsnio 2 dalimi, kuri atitinka dabartinį SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktą; šia 
direktyva siekiama pagerinti Bendrijos darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas1, o tai apima 
dabartinės SESV 153 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos.

Direktyva 2009/38/EB (Europos darbo tarybos direktyva) grindžiama EB sutarties 137 
straipsniu (dabar SESV 153 straipsnis) ir ja siekiama „remti ir papildyti valstybių narių 
veiksmus, susijusius su darbuotojų informavimu ir konsultavimusi su jais“2, o tai apima 
dabartinės SESV 153 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatos.

Direktyva 2002/14/EB (Informavimo ir konsultavimosi direktyva) grindžiama EB sutarties 
137 straipsnio 2 dalimi (dabar SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktas) ir ja siekiama „skatinti 
ir gerinti darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi apie įmonės padėtį ir galimą užimtumo 
įmonėje augimą, kai darbdavio vertinimu užimtumui įmonėje kyla grėsmė, suplanuoti galimas 
iš anksto numatytas priemones, ypač kalbant apie darbuotojų profesinį mokymą ir įgūdžių 
lavinimą, siekiant atitolinti neigiamus reiškinius arba jų pasekmes ir padidinti darbuotojų, 
kuriems tie reiškiniai gali turėti įtakos, gebėjimą įsidarbinti ir prisitaikyti“3, o tai apima SESV 
153 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatos.

Direktyva 98/59/EB (Kolektyvinio atleidimo direktyva) grindžiama bendruoju įgaliojimu 
derinti teisės aktus, visų pirma EB sutarties 100 straipsniu (dabar SESV 115 straipsnis); šiuo 
tikslu būtinas vieningas Tarybos pritarimas. Šios direktyvos 6 konstatuojamojoje dalyje 
primenama: „kadangi 1989 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikime 
Strasbūre 11 valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovų priimtos Bendrijos darbuotojų 

1 2 konstatuojamoji dalis.
2 9 konstatuojamoji dalis.
3 8 konstatuojamoji dalis.
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pagrindinių socialinių teisių chartijos 7 punkto pirmos pastraipos pirmame sakinyje ir antroje 
pastraipoje, 17 punkto pirmoje pastraipoje ir 18 punkto trečioje įtraukoje, be kita ko, sakoma:

„7. Sukūrus vidaus rinką turėtų pagerėti Europos bendrijos darbuotojų gyvenimo ir 
darbo sąlygos. (. . .).
Pažanga privalo apimti, jei būtina, tam tikrų įdarbinimo nuostatų aspektus, tokius 
kaip kolektyvinio atleidimo iš darbo ir bankroto procedūros.
(. . .)
17. Darbuotojų informavimas, konsultavimasis su jais ir jų dalyvavimas valdyme turi 
būti plėtojamas atitinkamomis kryptimis, atsižvelgiant į įvairiose valstybėse narėse 
galiojančią praktiką.
(. . .)
18. Tokį informavimą, konsultavimąsi ir dalyvavimą valdyme būtina įgyvendinti 
laiku, ypač tokiais atvejais:
(. . .)
(. . .)
kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūrų atvejais; (. . .)“; 

Amsterdamo sutartimi buvo iš dalies pakeista EB sutartis įtraukiant XI antraštinę dalį (dabar 
X antraštinė dalis) dėl socialinės politikos, taip nustatant naują konkretų teisinį pagrindą 
socialinės srities priemonėms tvirtinti. Taigi SESV 153 straipsnio 2 dalie b punktas dabar yra 
konkretus ir tinkamas pagrindas teisės aktams, kuriais siekiama pagerinti darbo sąlygas ir 
informavimo ir konsultavimosi teises, priimti. Taigi direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 98/59/EB, pagrindas turėtų būti šis straipsnis1, kartu su SESV 153 straipsnio 1 
dalies b ir e punktais, kuriuose atitinkamai įtvirtinamos nuostatos dėl darbo sąlygų ir 
darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais.

Direktyva 2001/23/EB (Įmonių perdavimo direktyva) buvo kodifikuota 1977 m. vasario 14 d. 
Tarybos direktyva 77/187/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai 
įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo. Kodikuojančiosios 
direktyvos 6 konstatuojamojoje dalyje nurodoma: „1977 m. Taryba priėmė Direktyvą 
77/187/EEB, skatinančią svarbių nacionalinės teisės aktų derinimą garantuojant darbuotojų 
teisių apsaugą ir reikalaujant, kad perdavėjai ir perėmėjai laiku informuotų darbuotojų 
atstovus ir su jais konsultuotųsi“, taigi ji grindžiama EB sutarties 94 straipsniu (ex 100 
straipsnis), o šiuo metu tai apima SESV 115 straipsnio nuostatos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 
Amsterdamo sutartimi numatytas konkretus teisinis pagrindas socialinės politikos 
priemonėms priimti, SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktas yra tinkamas teisinis pagrindas 
siekiant iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/23/EB2, kartu su SESV 153 straipsnio 1 dalies e 
punktu dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais. 

VII. Išvada ir rekomendacijos

Atsižvelgiant į atliktą analizę, kadangi visos penkios direktyvos, kurias siūloma iš dalies 
pakeisti, priklauso socialinės politikos sričiai ir jomis siekiama remti ir papildyti valstybių 
narių veiksmus, susijusius su darbo sąlygomis ir darbuotojų informavimu bei konsultavimusi 

1 Žr. bylos C-84/94, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė / Europos Sąjungos Taryba, 
1996 m. rink., p. I-05755, 12 punktą.
2 Žr. pirmiau.
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su jais, SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktas kartu su 153 straipsnio 1 dalies b ir e punktais 
yra tinkamas teisinis pagrindas siūlomai direktyvai dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB, priimti.  

Teisės reikalų komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė 2015 m. birželio 16 d. posėdyje. Šiame 
posėdyje komitetas nusprendė, nariams balsavus vienbalsiai1, Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetui rekomenduoti nurodyti SESV 153 straipsnio 2 dalies b punktą kartu su SESV 153 
straipsnio 1 dalies b ir e punktais kaip siūlomos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies 
keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB, teisinį 
pagrindą.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Pavel Svoboda

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Pavel Svoboda, pirmininko pavaduotoja Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, pirmininko pavaduotojas Jean-Marie Cavada, pirmininko pavaduotojas Axel Voss, pirmininko 
pavaduotoja Mady Delvaux, 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, József Szájer, Cecilia Wikström.


