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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2015. gada 20. maija vēstuli Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja saskaņā ar 
Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsās pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā 
priekšlikuma juridiskā pamata atbilstību.

Komisija1 kā pirmo juridisko pamatu ierosināja Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 153. panta 2. punktu, kurā ir paredzēta pasākumu noteikšana no Eiropas Parlamenta 
un Padomes puses, lai veicinātu nodarbinātību, uzlabotu dzīves un darba apstākļus, pienācīgu 
sociālo aizsardzību, vadības un darbinieku dialogu, cilvēkresursu izaugsmi nolūkā nodrošināt 
augstu nodarbinātību un apkarot atstumtību dalībvalstīs.

Galīgā kompromisa tekstā, par ko iestādes vienojās, ir paredzēts grozīt priekšlikuma juridisko 
pamatu, lai to precizētu — jaunais pamats ir LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā 
ir paredzēta pakāpeniski īstenojamu prasību minimuma noteikšana direktīvās saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru kopsakarā ar LESD 153. panta 1. punkta b) un 
e) apakšpunktu par Savienības atbalstu un dalībvalstu pasākumu papildināšanu tādās jomās kā 
darba apstākļi un darba ņēmēju informēšana un viņu uzklausīšana.

I - Vispārīga informācija

1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 
2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK (COM(2013)0798 - 2013/0390(COD)).
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Priekšlikuma mērķis ir uzlabot to tiesību aizsardzības līmeni, kuras ES darba tiesību aktos tiek 
aizsargātas saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, un ES līmenī nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus. 

ES darba tiesību direktīvas parasti tiek piemērotas visām nodarbinātības nozarēm un visām 
darba ņēmēju kategorijām. Tomēr jūrnieki tiek izslēgti vai tos var izslēgt no piecu direktīvu 
darbības jomas1, nesniedzot precīzu pamatojumu. Tādēļ atkarībā no situācijas valsts līmenī šīs 
atkāpes varētu negatīvi ietekmēt vairākas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītas 
tiesības, proti, tiesības uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā (27. pants) un tiesības uz 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem (31. pants). 

Patlaban ļoti atšķiras dalībvalstu pieejas, kā jūrniekus izslēgt no iepriekš uzskaitīto piecu 
direktīvu darbības jomas. Līdz ar to no dažiem pienākumiem informēt un uzklausīt ir atbrīvoti 
atsevišķi uzņēmumi, bet šie pienākumi ir jāievēro konkurējošiem uzņēmumiem, kas atrodas 
citās dalībvalstīs.   

Priekšlikums groza piecas direktīvas, paredzot beznosacītas jūrā strādājošu darba ņēmēju 
tiesības uz informāciju un uzklausīšanu, lai uzlabotu korporatīvo pārvaldību un samazinātu 
pēkšņas reorganizācijas negatīvās sekas.

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, grozījumu veidu un to ietekmi nozares mērogā un 
procesuālās ekonomijas principu, jāsecina, ka minētās piecas direktīvas būtu jāgroza ar vienu 
direktīvu.

II - Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats ir ierosināts šāds Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pants, kas ir iekļauts LESD trešās daļas „Savienības iekšpolitika un 
rīcībaˮ X sadaļā „Sociālā politikaˮ:

„153. pants

(bijušais EKL 137. pants)

1. [...]

2.   Lai to panāktu, Eiropas Parlaments un Padome var:

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to 
darba devēja maksātnespējas gadījumā (Kodificēta versija), OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.; Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai 
procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās (pārstrādātā versija), OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.; Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā, OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.; Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 
98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu, OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.; 
Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā, OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.
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(a) paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot iniciatīvas, 
kas vērstas uz zināšanu [lielāku] apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas 
sekmēšanu, inovāciju veicināšanu un pieredzes izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu 
normatīvo aktu saskaņošanu;

(b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt 
minimālās prasības, kas pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos 
noteikumus katrā dalībvalstī. Ar šādām direktīvām vairās uzlikt tādus administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem 
lēmumus.

1. punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās Padome, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu pieņem vienprātīgi un saskaņā 
ar īpašu likumdošanas procedūru.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar 
vienprātīgu lēmumu var attiecināt parasto likumdošanas procedūru arī uz 1. punkta 
d), f) un g) apakšpunktu.ˮ

III – Ierosinātais juridiskais pamats

Vienošanās ar Padomi tekstā ir iekļauts šāds juridiskā pamata grozījums, lai to precizētu 
(mūsu pasvītrojums):

„153. pants

(bijušais EKL 137. pants)

2.   Lai to panāktu, Eiropas Parlaments un Padome var:
(b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt 
minimālās prasības, kas pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos 
noteikumus katrā dalībvalstī. Ar šādām direktīvām vairās uzlikt tādus administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem 
lēmumus.

1. punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās Padome, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu pieņem vienprātīgi un saskaņā 
ar īpašu likumdošanas procedūru.

Kopā ar LESD 153. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktu: 
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1.   Lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Savienība atbalsta un papildina 
dalībvalstu darbības šādās jomās:

(a) ...

(b) darba apstākļi,

[...]

(e) darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem;ˮ

LESD 151. panta teksts ir šāds (mūsu pasvītrojums):

„151. pants

(bijušais EKL 136. pants)
 

Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas 
Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. 
gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, par saviem 
mērķiem izvirza nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu 
nolūkā tos saskaņot, turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo 
aizsardzību, dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, 
kas vērsta uz pastāvīgi augstas nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo 
atstumtību.
 
Lai to panāktu, Savienība un dalībvalstis īsteno pasākumus, kuros ņem vērā valstu 
atšķirīgo praksi, jo īpaši līgumattiecību jomā, kā arī vajadzību uzturēt Savienības 
ekonomikas konkurētspēju.
 
Tās uzskata, ka šādu attīstību nodrošinās ne tikai iekšējā tirgus darbība, kas palīdz 
saskaņot sociālās sistēmas, bet arī Līgumos paredzētās procedūras un tādu normu 
tuvināšana, kas noteiktas tiesību vai pārvaldes aktos.ˮ

IV – Judikatūra

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 
uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 
saturuˮ.1 Tādēļ attiecīgā akta atcelšanu var pamatot ar nepareiza juridiskā pamata izvēli.

LESD 153 pants (bijušais EKL 137. pants) ir uzskatāms par Līgumos paredzētu juridisko 
pamatu, balstoties uz kuru var tuvināt dalībvalstu tiesību aktus sociālās politikas jomā.2 Šā 

1 Lieta C-45/86 Komisija  pret Padomi (Vispārējās tarifa preferences), Recueil 1987, 1439. lpp., 5. punkts; lieta 
C-440/05 Komisija pret  Padomi, Krājums 2007,  I-9097. lpp.; lieta C-411/06 Komisija pret Parlamentu un 
Padomi, Krājums 2009, I-7585. lpp.
2 Sk. lietu C-343/08 Eiropas Komisija pret Čehijas Republiku, Krājums 2010, I-00275, 67. punkts, attiecībā uz 
153. panta priekšteci, proti, EKL 137. pantu; sk. Atzinumu 2/91 par Starptautiskās Darba organizācijas 
Konvenciju Nr. 170 par drošību, strādājot ar ķīmiskām vielām, Recueil 1993, I-010601, 17. punkts.
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panta 1. un 2. punktā Savienībai tiek paredzētas pilnvaras atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
darbības, lai sasniegtu LESD 151. pantā noteiktos mērķus (bijušais EKL 136. pants).1

Attiecībā uz LESD 153. panta 1. punktu ir iedibināta judikatūra, ka jēdziens „darba apstākļiˮ 
var nozīmēt arī algas un pensijas, ja tas netiek traktēts kā Savienības minimālās algas 
noteikšana.2 

Turklāt LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts „nozīmē, ka, pieņemot pasākumu, 
pamatojoties uz EKL 137. panta 1. punkta a) daļu, jo īpaši ir jāņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu saimnieciskās intereses, bet ka tie neiestājas pret to, ka attiecībā uz uzņēmumiem 
var piemērot piespiedu pasākumus.ˮ3 

V – Galīgā kompromisa mērķis un saturs

Galīgā kompromisa 13. apsvērumā ir atgādināts, ka „šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās pamattiesības un tajā atzītie principi, jo īpaši tiesības 
uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā un tiesības uz godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem. Šī direktīva būtu jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.ˮ

Turklāt 4. apsvērumā ir apstiprināts, ka „minēto atkāpju esība un/vai iespēja tādas noteikt var 
liegt vai ierobežot jūrā strādājošo darba ņēmēju iespējas pilnībā izmantot tiesības uz 
informāciju un konsultācijām un tiesības uz godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem.ˮ

Kompromisa 9. apsvērumā ir teikts, ka „ņemot vērā tehnoloģisko attīstību pēdējo gadu laikā, 
jo īpaši komunikāciju tehnoloģiju jomā, prasības par informēšanu un konsultācijām būtu 
jāatjaunina un jāpiemēro visatbilstīgākajā veidā, tostarp izmantojot jaunās tehnoloģijas 
attālinātai komunikācijai, veicinot interneta pieejamību un nodrošinot tā saprātīgu 
izmantošanu uz kuģa, lai uzlabotu šīs direktīvas īstenošanu.ˮ

Visbeidzot, kompromisa 11. apsvērumā ir nepārprotami rakstīts, ka „šī direktīva sekmē LESD 
151. pantā noteikto mērķu sasniegšanu“, savukārt 13. apsvērumā ir viennozīmīgi teikts, ka 
minētās direktīvas uzdevums ir „jūrnieku darba apstākļu uzlabošana un viņu informēšana un 
konsultēšanās ar viņiemˮ.

Lai sasniegtu šo mērķi, ar šo direktīvu tiek grozītas piecas darba tiesību direktīvas, neparedzot 
„minēto atkāpju esību un/vai iespēju tādas noteikt, [ja tās nav] objektīvi pamatotas un pret 
jūrniekiem izturas dažādiˮ (priekšlikuma 12. apsvērums — tagad pēc būtības šādu iespēju 
svītrošana ir paredzēta galīgā kompromisa 4. un 15. apsvērumā). 

Konkrētāk, šīs direktīvas priekšlikumā tiek svītrota iespēja no Maksātnespējas direktīvas 
darbības jomas izslēgt zvejniekus, kuru atlīdzību nosaka nozvejas apjoms (1. pants), 
tirdzniecības flotes kuģu apkalpes locekļus no Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvas 
darbības jomas (2. pants), jūras kuģu apkalpes locekļus no Kolektīvās atlaišanas direktīvas 

1 Sk. lietu C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, Krājums 2006, I-06467, 4. punkts, 
attiecībā uz 153. panta priekšteci, proti, EKL 137. pantu.
2 Sk. lietu C-268/06 Impact pret Minister for Agriculture and Food un citiem, Krājums 2008, I-02483, 
35. punkts, attiecībā uz 153. panta 1. punkta b) apakšpunkta priekšteci, proti, EKL 137. panta 1. punktu.
3 Apvienotās lietas C-184/02 un C-223/02 Spānija un Somija pret Eiropas Parlamentu un Padomi, Krājums 2004, 
I-07789, 72. punkts, attiecībā uz 153. panta priekšteci, proti, EKL 137. panta 2. punktu.
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darbības jomas (4. pants) un jūras kuģus, kas atrodas Līguma darbības teritorijā, no 
Uzņēmumu īpašnieka maiņas direktīvas piemērošanas jomas (5. pants). 

Tajā tiks ieviesta arī iespēja atkāpties no minētajām normām „risinājuma meklēšanas 
periodāˮ, „kad plānotā kolektīvā atlaišana notiek īpašumtiesību nodošanas rezultātā un ja 
nodošanas objekts ir tikai viens vai vairāki kuģi vai ja darba devējs ekspluatē tikai vienu 
kuģiˮ Uzņēmumu īpašnieka maiņas direktīvas gadījumā (4. pants).

VI – Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Ņemot vērā to, ka priekšlikuma mērķis ir ar direktīvas palīdzību atbalstīt un papildināt 
dalībvalstu darbības attiecībā uz 1) jūrnieku darba apstākļiem un 2) jūrnieku tiesībām uz 
informāciju un uzklausīšanu, lai sasniegtu LESD 151. pantā noteiktos sociālās politikas 
mērķus, LESD 153. panta 2. punkts ir uzskatāms par atbilstošu juridisko pamatu.

Ar direktīvas priekšlikumu tiek ierosināts grozīt piecas spēkā esošas direktīvas, lai uzlabotu 
jūrnieku darba apstākļus un viņu tiesības saņemt informāciju un tikt uzklausītiem, šajā 
sakarībā svītrojot jūrnieku izslēgšanu vai iespēju viņus izslēgt no piecu direktīvu 
piemērošanas jomas. 

Direktīvas 2008/94/EK — Darba devēja maksātnespējas direktīva — pamatā ir EKL 
137. panta 2. punkts, kas tagad atbilst LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunktam, un to 
pieņēma, lai uzlabotu „Kopienas darba ņēmēju dzīves un darba apstākļusˮ1, — šis mērķis 
tagad ir iekļauts LESD 153. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Direktīvas 2009/38/EK — Eiropas Uzņēmumu padomes direktīva — pamatā ir EKL 
137. pants (tagadējais LESD 153. pants), un tās „mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
rīcību darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomāˮ2, kas patlaban ir noteikts LESD 
153. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

Direktīvas 2002/14/EK — Informēšanas un uzklausīšanas direktīva — pamatā ir EKL 
137. panta 2. punkts (tagadējais 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts), un tajā norādīts, ka „jo 
īpaši ir jāveicina darbinieku informēšana un uzklausīšana par esošo situāciju un iespējamām 
pārmaiņām attiecībā uz nodarbinātību uzņēmumā, un, ja darba devēja novērtējums liek domāt 
par to, ka nodarbinātība uzņēmumā var būt apdraudēta, jāparedz iespējamie sagatavošanās 
pasākumi, jo īpaši saistībā ar darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, lai 
kompensētu negatīvās pārmaiņas vai to sekas un palielinātu to darbinieku nodarbinātības un 
pielāgošanās iespējas, kurus šīs pārmaiņas var skartˮ3, kas atbilst LESD 153. panta 1. punkta 
e) apakšpunktam.

Direktīvas 98/59/EK — Kolektīvās atlaišanas direktīva — pamatā ir vispārējā kompetence 
veikt tiesību aktu tuvināšanu, proti, EKL 100. pants (tagadējais LESD 115. pants), saskaņā ar 
kuru Padomē ir nepieciešama vienprātība. Direktīvas 6. apsvērumā ir atgādināts, ka „tā kā 
Eiropas Sociālā harta, ko pieņēma 11 dalībvalstu vai to valdību vadītāji Eiropas Padomes 

1 2. apsvērums
2 9. apsvērums.
3 8. apsvērums.
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1989. gada 9. decembra sanāksmē Strasbūrā, inter alia, tās 7. punkta pirmās daļas pirmajā 
teikumā, 7. punkta otrajā daļā, 17. punkta pirmajā daļā un 18. punkta trešajā ievilkumā:

„7. Iekšējā tirgus izveidei jāuzlabo darba ņēmēju dzīves un darba apstākļi Eiropas 
Kopienā (. . .).
Uzlabošanai vajadzības gadījumā jāattiecas uz dažiem nodarbinātības 
reglamentēšanas aspektiem, tādiem kā kolektīvās atlaišanas kārtība, kā arī tiem, kas 
attiecas uz bankrotu.
(. . .)
17. Darba ņēmēju informēšana, konsultēšanās un līdzdarbība jāizvērš piemērotā 
virzienā, ņemot vērā dažādu dalībvalstu praksi.
(. . .)
18. Šīs informēšanas, konsultēšanās un līdzdarbības īstenošana jāveic laikus, jo īpaši 
šādos gadījumos:
(- . . .)
(- . . .)
- kolektīvas atlaišanas gadījumos, (- . . .)ˮˮ

Ar Amsterdamas līgumu grozīja EK Līgumu, ieviešot XI sadaļu (tagadējā X sadaļa) par 
sociālo politiku un līdz ar to paredzot jaunu, īpašu juridisko pamatu pasākumiem, kurus īsteno 
sociālajā jomā. Tā rezultātā LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts tagad ir uzskatāms par 
īpašo un atbilstošo tādu tiesību akta juridisko pamatu, kuru pieņemšanas nolūks ir uzlabot 
darba apstākļus un informēšanas un uzklausīšanas tiesību īstenošanu. Tādēļ, izstrādājot 
direktīvu, kas groza Direktīvu 98/59/EK, kā juridiskais pamats būtu jāizmanto šis pants1 
kopsakarā ar LESD 153. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktu, kuros attiecīgi ir minēti darba 
ņēmēju darba apstākļi un viņu informēšana un uzklausīšana.

Direktīvā 2001/23/EK — Uzņēmumu īpašnieka maiņas direktīva — ir kodificēta Padomes 
1977. gada 14. februāra Direktīva 77/187/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā. Saskaņā ar kodificējošās direktīvas 
6. apsvērumu „Padome 1977. gadā ir pieņēmusi Direktīvu 77/187/EEK, lai veicinātu to 
attiecīgo valstu tiesību aktu saskaņošanu, kas nodrošina darbinieku tiesību aizsardzību un 
pieprasa personām, kas nodod īpašumtiesības, un īpašumtiesību saņēmējiem savlaicīgi par to 
informēt un konsultēt darbinieku pārstāvjusˮ un līdz ar to tās juridiskais pamats ir EKL 
94. pants (bijušais 100. pants), kurš patlaban ir LESD 115. pants. Tādēļ — tā kā pēc 
Amsterdamas līguma tika noteikts īpašs sociālās politikas regulējuma juridiskais pamats, 
LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir atbilstošais juridiskais pamats, lai grozītu 
Direktīvu 2001/23/EK2, kopsakarā ar LESD 153. panta 1. punkta e) apakšpunktu, kas 
reglamentē darba ņēmēju informēšanu un uzklausīšanu.

VII – Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš veikto analīzi un to, ka piecas direktīvas, kuras ir ierosināts grozīt, skar 
sociālās politikas jomu un ir pieņemtas, lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu darbības, 

1 Sk. lietu C-84/94 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā karaliste pret Eiropas Savienības Padomi, Recueil 
1996, I-05755, 12. punkts.
2 Turpat.
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kuras tās veic attiecībā uz darba ņēmēju darba apstākļiem vai informēšanu un uzklausīšanu, 
LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 153. panta 1. punkta b) un e) apakšpunkts ir 
uzskatāmi par atbilstošo juridisko pamatu direktīvas priekšlikumam par jūrniekiem, ar kuru 
groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK. 

Juridiskā komiteja minēto jautājumu izskatīja 2015. gada 16. jūnija sanāksmē. Šajā sanāksmē 
tā attiecīgi vienprātīgi nolēma1 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai kā juridisko pamatu 
direktīvas priekšlikumam par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 
2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK, ieteikt LESD 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
kopsakarā ar LESD 153. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda
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