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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 12 maja 2015 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwróciła się do 
Komisji Prawnej na mocy art. 39 ust. 2 Regulaminu o opinię w sprawie adekwatności tej 
podstawy prawnej dla wyżej wymienionego wniosku.

Pierwotnie podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję1 był art. 153 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który odnosi się do przyjęcia przez Parlament 
Europejski i Radę środków na rzecz wspierania zatrudnienia, lepszych warunków życia i 
pracy, właściwej ochrony socjalnej, dialogu pomiędzy kierownictwem a pracownikami, 
rozwoju zasobów ludzkich z myślą o trwałym wysokim poziomie zatrudnienia, a także walki 
z marginalizacją w państwach członkowskich.

Tekst ostatecznego porozumienia uzgodniony między instytucjami ma na celu zmianę 
podstawy prawnej wniosku – celem jej uszczegółowienia – na art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE, 
który dotyczy przyjmowania warunków minimum stopniowego wdrażania za pomocą 
dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, w związku z art. 153 ust. 1 lit. b) i e) 
TFUE, który dotyczy wsparcia ze strony Unii i uzupełniania działań państw członkowskich w 
dziedzinie warunków pracy oraz informowania pracowników i konsultowania się z nimi.

1 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie marynarzy zmieniającej 
dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE (COM(2013)0798 - 
2013/0390(COD)).
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I – Kontekst

Celem wniosku jest podwyższenie poziomu ochrony praw zagwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej w dziedzinie prawa pracy oraz zapewnienie równych 
warunków działania na szczeblu unijnym.

Unijne dyrektywy dotyczące prawa pracy odnoszą się zasadniczo do wszystkich sektorów 
działalności i wszystkich kategorii pracowników. Jednak marynarze są lub mogą zostać 
wyłączeni z zakresu stosowania pięciu odnośnych dyrektyw1 bez wyraźnej przyczyny. W 
związku z tym, w zależności od sytuacji prawnej w danym państwie, wyłączenie może mieć 
negatywny wpływ na niektóre prawa gwarantowane w Karcie, w szczególności na prawo do 
informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa (art. 27) oraz prawo do należytych i 
sprawiedliwych warunków pracy (art. 31).

Obecnie w poszczególnych państwach członkowskich istnieją różne podejścia do możliwości 
wyłączenia marynarzy z zakresu obowiązywania ww. pięciu dyrektyw. Zatem niektóre 
przedsiębiorstwa są zwolnione z niektórych zobowiązań w zakresie informacji i konsultacji, 
które są obowiązkowe dla konkurencyjnych przedsiębiorstw mających siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

Wniosek zmienia pięć dyrektyw, wprowadzając bezwarunkowe prawo do informacji osób 
pracujących na morzu i konsultacji z nimi w celu poprawy ładu korporacyjnego oraz 
złagodzenia negatywnych skutków nagłej restrukturyzacji.

Zgodnie z wnioskiem Komisji rodzaj i sektorowy charakter zmian w połączeniu z zasadą 
ekonomii procesowej oznaczają, że zmianę pięciu dyrektyw powinno się przeprowadzić za 
pomocą jednego aktu.

II – Odnośne artykuły Traktatu

Następujący artykuł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w Tytule X „Polityka 
społeczna” części trzeciej TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” 
przedstawia się jako podstawę prawną dla wniosku Komisji.

Artykuł 153

(dawny artykuł 137 TWE)

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony 
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja skodyfikowana), Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 
36. Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona), Dz.U. L 
122 z 16.5.2009, s. 28. Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. 
ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29. Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, Dz.U. L 225 
z 12.8.1998, s.16. Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s.16.
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1. [...]

2.   W tym celu Parlament Europejski i Rada:

a) mogą przyjąć środki w celu zachęcania do współpracy między Państwami 
Członkowskimi w drodze inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania 
wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania podejść nowatorskich oraz 
oceny doświadczeń, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych 
i wykonawczych Państw Członkowskich;

b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze 
dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem 
warunków i norm technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. 
Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych 
ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i wymienionymi wyżej Komitetami.

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej 
procedury ustawodawczej.

III – Proponowana podstawa prawna

Następującą zmianę podstawy prawnej wniosku, mającą na celu jej uszczegółowienie, podano 
w porozumieniu osiągniętym z Radą (wyróżnienie dodano):

Artykuł 153

(dawny artykuł 137 TWE)

2.   W tym celu Parlament Europejski i Rada:
b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze 
dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem 
warunków i norm technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. 
Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych 
ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.
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W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i wymienionymi wyżej Komitetami.

Łącznie z art. 153 ust. 1 lit. b) i e) TFUE: 

1.   Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia 
wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach:

a) ...

b) warunki pracy

[...]

e) informacji i konsultacji z pracownikami;

Artykuł 151 TFUE ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 151

(dawny artykuł 136 TWE)
 

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych 
w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku 
oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 
roku, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak 
aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią 
ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich 
pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu.
 
W tym celu Unia i Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki, które 
uwzględniają różnorodność praktyk krajowych, w szczególności w dziedzinie 
stosunków umownych, jak również potrzebę utrzymania konkurencyjności gospodarki 
Unii.
 
Uważają one, że taki rozwój będzie wynikał nie tylko z funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, który będzie sprzyjał harmonizacji systemów społecznych, ale też z 
procedur przewidzianych w Traktatach oraz ze zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych.

IV – Orzecznictwo

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
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zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać unieważnienie danego aktu.

Artykuł 153 TFUE (dawny art. 137 TWE) stanowi podstawę prawną w Traktacie dla 
zbliżania prawa krajowego państw członkowskich w dziedzinie polityki społecznej.2 Ustępy 1 
i 2 nadają Unii uprawnienia do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich z 
myślą o realizacji celów art. 151 TFUE (dawnego art. 136 TWE).3

Jeżeli chodzi o art. 153 ust. 1 TFUE, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem termin „warunki 
pracy” mogą obejmować kwestie wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych w zakresie, w 
jakim nie dotyczy to ustalania minimalnej płacy na poziomie UE.4

Ponadto art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE „oznacza wprawdzie, iż szczególne interesy gospodarcze 
małych i średnich przedsiębiorstw winny być brane pod uwagę […], niemniej jednak […] nie 
sprzeciwia się wydawaniu wiążących regulacji wobec tych przedsiębiorstw”.5 

V – Cel i treść ostatecznego porozumienia

W motywie 13 ostatecznego porozumienia przypomniano, że „niniejsza dyrektywa nie 
narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności prawa pracowników do informacji i konsultacji w ramach 
przedsiębiorstwa oraz prawa do należytych i sprawiedliwych warunków pracy. Niniejsza 
dyrektywa powinna być wykonywana zgodnie z tymi prawami i zasadami”.

Ponadto w motywie 4 potwierdzono, że „wyłączenia lub możliwość ich wprowadzenia mogą 
uniemożliwić osobom pracującym na morzu pełne korzystanie z przysługującego im prawa 
do informacji i konsultacji oraz z prawa do należytych i sprawiedliwych warunków pracy lub 
ograniczyć możliwość pełnego korzystania z tych praw”.

Motyw 9 mówi, że „biorąc pod uwagę rozwój technologii w ostatnich latach, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o technologie komunikacyjne, wymogi dotyczące informacji i konsultacji należy 
zaktualizować i stosować w najbardziej adekwatny sposób, w tym wykorzystywać 
możliwości zdalnej komunikacji za pośrednictwem nowych technologii oraz poprzez 
zwiększenie dostępności internetu i zapewnienie racjonalnego korzystania z niego na 
pokładzie, w celu poprawy wdrażania niniejszej dyrektywy”.

1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”), [1987] Zb.Orz. s. 1439, 
pkt 5; Sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, I-9097; Sprawa C-411/06, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
2 Patrz sprawa C-343 Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej, Zb.Orz. 2010 s. I-00275 pkt 67 w 
odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE; Zob. opinia 2/91 w sprawie Konwencji nr 179 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów 
chemicznych w pracy, Rec. 1993, s. I-01061, pkt 17.
3 Patrz sprawa C-13/05 Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades SA, Zb.Orz. 2006 s. I-06467  pkt 4 w 
odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE.
4 Sprawa C-268/06 Impact przeciw Ministrowi Rolnictwa i Żywności i in. Zb. Orz. 2008, s. I-02483, pkt. 35 w 
odniesieniu do poprzednika art. 153 ust. 1 lit. b), a mianowicie art. 137 ust. 1 TWE.
5 Sprawy połączone C-184/02 i C-223/02 Hiszpania i Finlandia przeciw Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Zb. Orz. 2004, s. I-07789, pkt 72 w odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE.
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Wreszcie w motywie 11 wyraźnie stwierdzono, że „niniejsza dyrektywa ta przyczynia się do 
osiągnięcia celów określonych w art. 151 TFUE”, zaś w motywie 13 jednoznacznie 
stwierdzono, że celem dyrektywy jest „poprawa warunków pracy marynarzy oraz 
usprawnienie informowania ich i przeprowadzania konsultacji z nimi”.

W celu realizacji tego celu dyrektywa zmienia pięć dyrektyw dotyczących prawa pracy 
poprzez wyeliminowanie wyłączeń lub możliwości ich wprowadzenia (jako że) nie są (one) 
uzasadnione obiektywnymi przyczynami i w związku z dyskryminacją marynarzy (motyw 12 
wniosku – obecnie jego treść znajduje się w motywach 4 i 15 ostatecznego porozumienia).

Konkretnie, zaproponowana dyrektywa zniesie możliwość wyłączenia rybaków pracujących 
na zasadzie udziału w zyskach z połowów z zakresu dyrektywy w sprawie niewypłacalności 
pracodawcy (art. 1), załóg marynarki handlowej z zakresu dyrektywy w sprawie europejskiej 
rady zakładowej (art. 2), załóg statków morskich z zakresu dyrektywy w sprawie zwolnień 
grupowych (art. 4) oraz statków morskich znajdujących się na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatu z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie przejęcia przedsiębiorstw 
(art. 5). 

Dyrektywa wprowadzi także w dyrektywie w sprawie przejęcia przedsiębiorstw (art. 4) 
możliwość zastosowania odstępstwa od przewidzianego po notyfikacji okresu zawieszenia, 
„w przypadku gdy planowane zwolnienie grupowe jest przeprowadzane w następstwie 
przejęcia, przedmiotem którego jest wyłącznie jeden statek lub kilka statków, lub gdy 
pracodawca jest właścicielem jedynie jednego statku”.

VI - Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Mając na uwadze, że celem i treścią wniosku jest wspieranie i uzupełnianie dzięki dyrektywie 
działań państw członkowskich w odniesieniu do (1) warunków pracy marynarzy i (2) prawa 
marynarzy do informacji i konsultacji, żeby osiągnąć cele polityki społecznej z art. 151 
TFUE, właściwą podstawą prawną jest art. 153 ust. 2 TFUE.

Zaproponowana dyrektywa zmierza do zmiany pięciu obowiązujących dyrektyw w celu 
poprawy warunków pracy marynarzy oraz ich praw do informacji i konsultacji, w związku z 
czym znosi istniejące wyłączenia osób pracujących na morzu z zakresu stosowania tych 
pięciu dyrektyw oraz uchyla możliwość wprowadzania tego rodzaju wyjątków. 

Dyrektywa 2008/94/WE – „dyrektywa w sprawie niewypłacalności pracodawcy” – opiera się 
na art. 137 ust. 2 TWE, który odpowiada obecnie art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE i ma na celu 
poprawę „warunków życia i pracy pracowników we Wspólnocie”1, przy czym ta dziedzina 
jest obecnie ujęta w art. 153 ust. 1 lit. b) TFUE.

Dyrektywa 2009/98/WE – „dyrektywa w sprawie europejskiej rady zakładowej” – opiera się 
na art. 137 TWE (obecnie 153 TFUE) i ma na celu „wspieranie i uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie informowania pracowników i konsultowania się z nimi”2, co 
gwarantuje obecnie art. 153 ust. 1 lit. e) TFUE.

1 Motyw 2.
2 Motyw 9.
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Dyrektywa 2002/14/WE – „dyrektywa w sprawie informacji i konsultacji” – opiera się na art. 
137 ust. 2 TWE (obecnie art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE) i ma na celu „wspieranie i podnoszenie 
poziomu informowania i przeprowadzania konsultacji w zakresie sytuacji i prawdopodobnego 
rozwoju zatrudnienia w przedsiębiorstwie i w przypadku gdy w ocenie pracodawcy 
zatrudnienie w przedsiębiorstwie może być zagrożone, w sprawie możliwych 
przewidywanych środków wyprzedzających, w szczególności w zakresie szkolenia 
pracowników i rozwijania ich umiejętności, w celu zrównoważenia negatywnych zmian lub 
ich konsekwencji oraz wzrostu zdolności zatrudniania i przystosowywalności pracowników, 
których prawdopodobnie będzie to dotyczyć”1, co ujęto w art. 153 ust. 1 lit. e) TFUE.

Dyrektywa 98/59/WE – „dyrektywa w sprawie zwolnień grupowych” – opiera się na ogólnej 
kompetencji dotyczącej zbliżenia przepisów prawa, mianowicie na art. 100 TWE (obecnie 
115 TFUE), który wymaga jednogłośności w Radzie. Motyw 6 dyrektywy przypomina, że 
„Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników, przyjęta podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej w Strasburgu w dniu 9 grudnia 1989 r. przez szefów państw 
lub rządów jedenastu Państw Członkowskich, przewiduje, między innymi, w pkt. 7 ust. 1, 
zdaniu pierwszym i w ust. 2; w pkt 17 ust. 1; oraz w pkt 18 tiret trzecie, że:

»7. Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego musi prowadzić do poprawy 
warunków życia i pracy pracowników we Wspólnocie Europejskiej (...).
Tam, gdzie jest to konieczne, poprawa ta musi obejmować rozwój niektórych 
aspektów ustawodawstwa pracy, takich jak procedury zwolnień grupowych lub 
procedury dotyczące upadłości.
(. . .)
17. We właściwy sposób należy rozwinąć system informacji, konsultacji i udziału 
pracowników, uwzględniając praktykę obowiązującą w różnych Państwach 
Członkowskich.
(. . .)
18. Taki system informacji, konsultacji i udziału musi być wprowadzony w życie w 
wymaganym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:
(- . . .)
(- . . .)
w procedurach zwolnień grupowych,( —…)«. 

Traktat z Amsterdamu zmienił Traktat WE, wprowadzając tytuł XI (obecnie X) o polityce 
społecznej, i w ten sposób ustanowił nową, specjalną podstawę prawną dla środków w 
dziedzinie społecznej. W rezultacie art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE stanowi obecnie specjalną i 
odpowiednią podstawę dla prawnych instrumentów mających na celu poprawę warunków 
pracy oraz praw do informacji i konsultacji. W związku z tym dyrektywa zmieniająca 
dyrektywę 98/59/WE powinna za podstawę przyjąć ten artykuł2 w związku z art. 153 ust. 1 
lit. b) i e) TFUE, które dotyczą odpowiednio warunków pracy oraz informowania 
pracowników i konsultacji z nimi.

Dyrektywa 2001/23/WE – „dyrektywa w sprawie przejęcia przedsiębiorstw” – skodyfikowała 
dyrektywę Rady 77/187/EWG z 14 lutego 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 

1 Motyw 8.
2 Zobacz sprawę C-84/94 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie 
Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 1996, s. I-5755, pkt 12.
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członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Zgodnie z motywem 6 
dyrektywy kodyfikującej „W 1977 r. Rada przyjęła dyrektywę 77/187/EWG celem 
wspierania harmonizacji odpowiedniego ustawodawstwa krajowego, zapewniającego ochronę 
praw pracowniczych oraz wymóg konsultacji i informowania w stosownym czasie 
przedstawicieli pracowników przez zbywających i przejmujących”, dlatego została ona oparta 
na podstawie z art. 94 TWE (dawny art. 100), który z kolei teraz jest art. 115 TFUE. W 
rezultacie przy szczegółowej podstawie prawnej dla środków z dziedziny polityki społecznej, 
wprowadzonych po Traktacie z Amsterdamu, w sprawie informowania pracowników i 
konsultacji z nimi art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE jest właściwą podstawą prawną dla zmiany 
dyrektywy 2001/23/WE1 w związku z art. 153 ust. 1 lit. e) TFUE.

VII - Podsumowanie i zalecenie

W związku z powyższą analizą, jako że wszystkie pięć dyrektyw, których zmianę 
zaproponowano, wchodzi w zakres polityki społecznej i ma na celu wsparcie i uzupełnienie 
działań państw członkowskich w odniesieniu do warunków pracy pracowników oraz 
informowania pracowników i konsultacji z nimi, właściwą podstawą prawną dla 
zaproponowanej dyrektywy w sprawie marynarzy, zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 
2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE jest art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE wraz 
z art. 153 ust. 1 lit. b). 

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 r. Na 
tym posiedzeniu jednogłośnie2 postanowiła zalecić Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
by w podstawie prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie marynarzy, zmieniającej 
dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE, ujęła art. 
153 ust. 2 lit. b) TFUE w związku z art. 153 ust. 1 lit. b) i e) TFUE.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 Ibidem.
2 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Axel Voss 
(wiceprzewodniczący), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), 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.


