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Geachte heer Händel,

Bij schrijven van 20 mei 2015 heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 
overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht 
de juistheid van de rechtsgrond van bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De door de Commissie in eerste instantie voorgestelde rechtsgrondslag1 was artikel 153, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat betrekking heeft 
op de vaststelling van maatregelen door het Europees Parlement en de Raad met als doel de 
bevordering van de werkgelegenheid, verbetering van de levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden, een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling 
van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting in de lidstaten.

De definitieve compromistekst, zoals die door de instellingen is overeengekomen, voorziet in 
een wijziging van de rechtsgrondslag, bedoeld om de rechtsgrondslag te preciseren. De 
rechtsgrondslag wordt gewijzigd in artikel 153, lid 2, onder b), VWEU, dat betrekking heeft 
op de vaststelling door middel van richtlijnen van minimumvoorschriften die geleidelijk van 
toepassing zullen worden, overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure, juncto 

1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van 
de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG (COM(2013)0798 - 
2013/0390(COD)).
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artikel 153, lid 1, onder b) en e), VWEU inzake ondersteuning en aanvulling door de Unie 
van het optreden van de lidstaten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de informatie 
en de raadpleging van werknemers.

I - Achtergrond

Doel van het voorstel is de bescherming van de in het EU-Handvest van de grondrechten 
verankerde rechten op het gebied van het EU-arbeidsrecht te verbeteren, en tevens gelijke 
concurrentievoorwaarden op EU-niveau te waarborgen. 

De EU-richtlijnen inzake arbeidsrecht zijn in hun algemeenheid van toepassing op alle 
bedrijfstakken en op alle categorieën werknemers. Echter, vijf richtlijnen1 zijn niet van 
toepassing op zeevarenden of staan de lidstaten toe zeevarenden zonder uitdrukkelijke 
motivering van het toepassingsgebied van de wetgeving uit te sluiten. Naar gelang de situatie 
op nationaal niveau kunnen deze uitsluitingsclausules een nadelige uitwerking hebben op 
enkele door het Handvest erkende rechten, in het bijzonder het recht op informatie en 
raadpleging van de werknemers binnen de onderneming (artikel 27), en het recht op 
rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden (artikel 31). 

Momenteel zijn er aanzienlijke verschillen in de aanpak die in de lidstaten wordt gevolgd ten 
aanzien van de mogelijkheid om zeevarenden van de werkingssfeer van genoemde vijf 
richtlijnen uit te sluiten. Gevolg daarvan is dat sommige ondernemingen zich niet hoeven te 
houden aan bepaalde verplichtingen op het gebied van informatie en raadpleging, terwijl die 
verplichtingen wel gelden voor concurrerende ondernemingen in andere lidstaten.   

Het voorstel wijzigt de vijf richtlijnen aldus dat het recht op informatie en raadpleging 
onvoorwaardelijk aan zeevarende werknemers wordt toegekend. Dit om te zorgen voor 
verbetering van het ondernemingsbestuur en om de negatieve gevolgen van plotselinge 
herstructureringen te verminderen.

Volgens het Commissievoorstel verdient het vanwege de aard en het sectorale karakter van de 
wijzigingen en vanwege het beginsel van proceseconomie de voorkeur de vijf richtlijnen te 
wijzigen bij één enkele richtlijn.

II - Relevante verdragsbepalingen

In het voorstel van de Commissie wordt het volgende artikel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (opgenomen in het derde deel van het VWEU, getiteld "Het 

1 Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (gecodificeerde versie), PB L 283 van
28.10.2008, blz. 36; Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de
instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of
concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 
(herschikking), PB C 122 van 16.5.2009, blz. 28; Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de 
werknemers in de Europese Gemeenschap, PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29; Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 
20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, PB L 225 
van 12.8.1998, blz. 16; Richtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.
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beleid en intern optreden van de Unie", en titel X daarvan, getiteld "Sociale politiek") 
voorgesteld als rechtsgrondslag:

Artikel 153

(oud artikel 137 VEG)

1. [...]

2.   Te dien einde kunnen het Europees Parlement en de Raad:

a) maatregelen aannemen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten 
aan te moedigen door middel van initiatieven ter verbetering van de kennis, 
ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en optimale praktijken, bevordering 
van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen, met uitsluiting van 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten;

b) op de in lid 1, onder a) tot en met i), bedoelde gebieden door middel van richtlijnen 
minimumvoorschriften vaststellen die geleidelijk van toepassing zullen worden, met 
inachtneming van de in elk van de lidstaten bestaande omstandigheden en technische 
voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige administratieve, financiële 
en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

Het Europees Parlement en de Raad besluiten volgens de gewone 
wetgevingsprocedure na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Op de in lid 1, onder c), d), f) en g), bedoelde gebieden besluit de Raad volgens een 
bijzondere wetgevingsprocedure, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
het Europees Parlement en de beide Comités.

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees 
Parlement met eenparigheid van stemmen besluiten dat de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is op lid 1, punten d), f) en g).

III - De voorgestelde rechtsgrondslag

De compromistekst, zoals die met de Raad is overeengekomen, voorziet in de volgende 
gewijzigde rechtsgrondslag, bedoeld om de rechtsgrondslag te preciseren (onderstreping 
toegevoegd):

Artikel 153

(oud artikel 137 VEG)

2.   Te dien einde kunnen het Europees Parlement en de Raad:
b) op de in lid 1, onder a) tot en met i), bedoelde gebieden door middel van richtlijnen 
minimumvoorschriften vaststellen die geleidelijk van toepassing zullen worden, met 
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inachtneming van de in elk van de lidstaten bestaande omstandigheden en technische 
voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige administratieve, financiële 
en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

Het Europees Parlement en de Raad besluiten volgens de gewone 
wetgevingsprocedure na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Op de in lid 1, onder c), d), f) en g), bedoelde gebieden besluit de Raad volgens een 
bijzondere wetgevingsprocedure, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
het Europees Parlement en de beide Comités.

Juncto artikel 153, lid 1, onder b) en e), VWEU: 

1.   Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden van 
de lidstaten op de volgende gebieden door de Unie ondersteund en aangevuld:

a) ...

b) de arbeidsvoorwaarden;

[...]

e) de informatie en de raadpleging van de werknemers;

Artikel 151 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 151

(oud artikel 136 VEG)
 

De Unie en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten zoals vastgelegd 
in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten 
doel de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de 
levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing 
daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een 
adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en 
de bestrijding van uitsluiting.
 
Te dien einde leggen de Unie en de lidstaten maatregelen ten uitvoer waarin rekening 
wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op het 
gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak om het 
concurrentievermogen van de economie van de Unie te handhaven.
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Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien zowel uit de 
werking van de interne markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal 
worden bevorderd, als uit de in de Verdragen bepaalde procedures en het nader tot 
elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

IV - Jurisprudentie

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 
een EU-maatregel berusten op objectieve, voor rechterlijke toetsing vatbare gegevens, 
waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel behoren.1 De keuze van een 
onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling.

Artikel 153 VWEU (oud artikel 137 VEG) vormt de rechtsgrondslag in het Verdrag voor de 
onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen op het gebied van de sociale politiek.2 
De leden 1 en 2 van dit artikel kennen de Unie de bevoegdheid toe om, ter verwezenlijking 
van de doelstellingen van artikel 151 (oud artikel 136 VEG), het optreden van de lidstaten te 
ondersteunen en aan te vullen.3

Ten aanzien van artikel 153, lid 1, VWEU geldt dat het begrip "arbeidsvoorwaarden" volgens 
vaste rechtspraak aldus moet worden uitgelegd dat het bestanddelen van het salaris en de 
pensioenen kan omvatten, maar niet de vaststelling van een communautair minimumloon 
inhoudt.4

Voorts is in de jurisprudentie vastgelegd dat artikel 153, lid 2, onder b) "weliswaar inhoudt 
dat [...] rekening wordt gehouden met de bijzondere economische belangen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, doch dat zij zich niet ertegen verzet dat voor deze 
ondernemingen dwingende maatregelen worden getroffen".5 

V - Doel en inhoud van de definitieve compromistekst

In overweging 13 van de definitieve compromistekst staat: "Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in acht die in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, met name het recht op informatie en raadpleging van de 
werknemers binnen de onderneming, en het recht op rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Deze richtlijn dient overeenkomstig deze rechten en 
beginselen te worden toegepast". 

1  Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, par. 5; Zaak C-440/05, 
Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, 
blz. I-7585.
2 Zie Zaak C-343/08, Europese Commissie/Tsjechische Republiek, Jurispr. 2010, blz. I-00275, par. 67, inzake 
artikel 137 VEG, de voorloper van artikel 153 VWEU; Zie Advies 2/91, Verdrag nr. 170 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid, 
Jurispr. 1993, blz. I-01061, par. 17.
3 Zie Zaak C-13/05, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, Jurispr. 2006, blz. I-06467, par. 4, inzake 
artikel 137 VEG, de voorloper van artikel 153 VWEU.
4 Zaak C-268/06, Impact/Minister for Agriculture and Food en anderen, Jurispr. 2008, blz. I-02483, par. 35, 
inzake artikel 137, lid 1, VEG, de voorloper van artikel 153, lid 1, onder b) VWEU.
5 Gevoegde zaken C-184/02 en C-223/02, Spanje en Finland/Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2004, 
blz. I-07789, par. 72, inzake artikel 137, lid 2, VEG, de voorloper van artikel 153 VWEU.
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Daarnaast bekrachtigt overweging 4 dat "door het bestaan van uitsluitingen en/of de 
mogelijkheid tot invoering daarvan [...] zeevarende werknemers [kunnen] worden verhinderd 
of worden beperkt in de mogelijkheid ten volle gebruik te maken van het recht op informatie 
en raadpleging en van het recht op rechtvaardige en billijke arbeidsvoorwaarden".

In overweging 9 staat dat de informatie- en raadplegingsvereisten, gelet op de technologische 
ontwikkelingen van de laatste jaren, met name op het gebied van de 
communicatietechnologie, geactualiseerd dienen te worden en op de meest geschikte wijze 
dienen te worden toegepast, onder meer met behulp van nieuwe technologieën voor 
communicatie op afstand en door de beschikbaarheid van het internet te verbeteren en een 
zinvol gebruik ervan aan boord te garanderen, zulks teneinde de uitvoering van de richtlijn te 
verbeteren. 

Overweging 11 bepaalt uitdrukkelijk dat deze richtlijn bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 151 VWEU en in overweging 13 is ondubbelzinnig te lezen dat de 
doelstelling van de richtlijn "het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en de informatie en 
raadpleging van zeevarenden" is.

Om deze doelstelling te verwezenlijken wijzigt deze richtlijn vijf richtlijnen inzake 
arbeidsrecht aldus dat "voor zover er voor het bestaan van uitsluitingen en/of de mogelijkheid 
tot invoering daarvan geen objectieve rechtvaardiging bestaat en zeevarenden niet gelijk 
worden behandeld" de bepalingen waarbij dergelijke uitsluitingen worden toegestaan, worden 
geschrapt. 

Met name maakt de voorgestelde richtlijn een einde aan de mogelijkheid om deelvissers van 
de werkingssfeer van de insolventierichtlijn uit te sluiten (artikel 1), om varend personeel uit 
te sluiten van de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad (artikel 2), 
om de bemanningen van zeeschepen uit te sluiten van de richtlijn betreffende collectief 
ontslag (artikel 4), en om zeeschepen die zich binnen de territoriale werkingssfeer van het 
Verdrag bevinden uit te sluiten van de richtlijn betreffende de overgang van ondernemingen 
(artikel 5). 

Voorts wordt in het kader van de richtlijn betreffende de overgang van ondernemingen 
(artikel 4) de mogelijkheid gecreëerd om af te wijken van de bepalingen inzake de bedenktijd 
"wanneer het voorgenomen collectieve ontslag het gevolg is van een overgang die uitsluitend 
één of meer schepen betreft of wanneer de werkgever slechts één schip exploiteert".

VI - Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Gezien het feit dat het doel en de inhoud van het voorstel erin bestaan om door middel van 
een richtlijn het optreden van de lidstaten op het gebied van 1) de arbeidsvoorwaarden van 
zeevarenden en 2) het recht van zeevarenden op informatie en raadpleging te ondersteunen en 
aan te vullen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van 
sociale politiek van artikel 151, vormt artikel 153, lid 2, VWEU de passende rechtsgrondslag.

Het voorstel heeft ten doel vijf vigerende richtlijnen te wijzigen, om de 
arbeidsomstandigheden van zeevarenden te verbeteren en hun rechten op het gebied van 
informatie en raadpleging te versterken. Hiertoe worden bepalingen die zeevarenden uitsluiten 
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van de werkingssfeer van de vijf richtlijnen en bepalingen die de invoering van dergelijke 
uitsluitingen toestaan geschrapt. 

Richtlijn 2008/94/EG, de richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers bij 
insolventie van de werkgever, is gebaseerd op artikel 137, lid 2, VEG (thans artikel 153, lid 2, 
onder b), VWEU) en beoogt de verbetering van "de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden 
voor de werknemers in de Gemeenschap1", hetgeen momenteel valt onder artikel 153, lid 1, 
onder b), VWEU.

Richtlijn 2009/38/EG, de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad, is 
gebaseerd op artikel 137 VEG (thans artikel 153 VWEU) en dient "ter ondersteuning en 
aanvulling van het optreden van de lidstaten inzake informatie en raadpleging van de 
werknemers2", hetgeen momenteel gewaarborgd wordt door artikel 153, lid 1, onder e), 
VWEU.

Richtlijn 2002/14/EG, de richtlijn tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de 
informatie en de raadpleging van werknemers, is gebaseerd op artikel 137, lid 2, VEG (thans 
artikel 153, lid 2, onder b), VWEU) en heeft ten doel "het bevorderen en intensiveren van 
informatie en raadpleging over de situatie en de vermoedelijke evolutie van de 
werkgelegenheid in de onderneming, alsmede, – wanneer de evaluatie van de werkgever wijst 
op een mogelijke bedreiging van de werkgelegenheid in de onderneming – over voorgenomen 
anticiperende maatregelen, met name inzake opleiding en ontwikkeling van de vaardigheden 
van de werknemers, zulks teneinde de negatieve effecten af te wenden of te verzachten, en de 
inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van de bedreigde werknemers te verbeteren3". 
Deze doelstelling komt overeen met de doelstelling van artikel 153, lid 1, onder e), VWEU.

Richtlijn 98/59/EG, de richtlijn inzake collectief ontslag, is gebaseerd op de algemene 
bevoegdheid voor de harmonisatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, te weten 
artikel 100 VEG (thans artikel 115 VWEU), waarvoor eenparigheid van stemmen in de Raad 
vereist is. Overweging 6 van die richtlijn bepaalt: "Overwegende dat in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden, dat tijdens de 
bijeenkomst van de Europese Raad te Straatsburg op 9 december 1989 door de Staatshoofden 
en Regeringsleiders van elf lidstaten is aangenomen, in punt 7, eerste alinea, eerste zin, en 
tweede alinea, in punt 17, eerste alinea, en in punt 18, derde streepje, onder meer het volgende 
wordt verklaard:

"7. De verwezenlijking van de interne markt moet leiden tot een verbetering van de 
levensstandaard en arbeidsvoorwaarden voor de werkenden in de Europese 
Gemeenschap [...].
Daar waar nodig moet deze verbetering leiden tot een verdere ontwikkeling van 
bepaalde aspecten van de arbeidsreglementering, zoals de procedures inzake 
collectief ontslag of die in verband met faillissementen.
(...)

1 Overweging 2.
2 Overweging 9.
3 Overweging 8.
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17. De voorlichting, de raadpleging en de inspraak van werkenden moeten op 
gepaste wijze worden ontwikkeld, rekening houdend met de in de verschillende 
lidstaten geldende gebruiken.
(...)
18. Voorlichting, raadpleging en inspraak moeten tijdig plaatsvinden, met name in 
de volgende gevallen:
(-...)
(-...)
- bij procedures inzake collectief ontslag;(-...);" 

Het Verdrag van Amsterdam wijzigde het EG-Verdrag door de invoering van titel XI (thans 
titel X), inzake sociale politiek, en creëerde daarmee een specifieke rechtsgrondslag voor 
maatregelen inzake sociaal beleid. Daarom is artikel 153, lid 2, onder b), VWEU nu de 
specifieke en geschikte rechtsgrond voor instrumenten ter verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en de rechten op het gebied van informatie en raadpleging. Een richtlijn 
tot wijziging van Richtlijn 98/59/EG moet bijgevolg gebaseerd worden op dit artikel1 juncto 
artikel 153, lid 1, onder b) en e), VWEU waarin verwezen wordt naar de arbeidsvoorwaarden, 
respectievelijk de informatie en raadpleging van werknemers.

Richtlijn 2001/23/EG, de richtlijn betreffende de overgang van ondernemingen, codificeert 
Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. 
Overweging 6 van die codificatierichtlijn bepaalt: "In 1977 heeft de Raad Richtlijn 
77/187/EEG vastgesteld teneinde de harmonisatie te bevorderen van de nationale 
wetgevingen waarbij het behoud van de rechten van de werknemers wordt gewaarborgd en 
van vervreemders en verkrijgers wordt verlangd dat zij de vertegenwoordigers van de 
werknemers tijdig voorlichten en raadplegen". Om die reden is de codificatierichtlijn 
gebaseerd op artikel 94 VEG (oud artikel 100), thans overeenstemmend met 
artikel 115 VWEU. Gelet op de specifieke rechtsgrondslag die bij het Verdrag van 
Amsterdam werd ingevoerd voor maatregelen inzake sociale politiek, vormt artikel 153, lid 2, 
onder b) VWEU juncto artikel 153, lid 1, onder e) inzake de informatie en de raadpleging van 
werknemers de passende rechtsgrondslag voor de wijziging van Richtlijn 2001/23/EG2.

VII - Conclusie en aanbeveling

Uit bovenstaande analyse blijkt dat, aangezien de vijf te wijzigen richtlijnen betrekking 
hebben op sociale politiek en ten doel hebben het optreden van de lidstaten op het gebied van 
de arbeidsvoorwaarden en de informatie en raadpleging van werknemers te ondersteunen en 
aan te vullen, artikel 153, lid 2, onder b) juncto artikel 153, lid 1, onder b) en e),VWEU de 
passende rechtsgrondslag vormt voor de voorgestelde Richtlijn betreffende zeevarenden, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 
2001/23/EG. 

1 Zie Zaak C-84/94, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Raad van de Europese Unie, 
Jurispr. 1996, blz. I-05755,.par. 12.
2 Ibidem.
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De Commissie juridische zaken behandelde de zaak in kwestie tijdens haar vergadering van 
16 juni 2015. Tijdens deze vergadering besloot zij met algemene stemmen1 de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken aan te bevelen artikel 153, lid 2, onder b) juncto 
artikel 153, lid 1, onder b) en e) VWEU op te nemen als rechtsgrondslag van het voorstel voor 
een Richtlijn betreffende zeevarenden tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 
2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(ondervoorzitter), Jean-Marie Cavada (ondervoorzitter), Axel Voss (ondervoorzitter), Mady Delvaux 
(ondervoorzitter), 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.


