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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu 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) – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2013)0798)),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0409/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 25. marta 
atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 3. aprīļa atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības 
komitejas atzinumu (A8-0000/2014),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru ar direktīvām var 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru ar direktīvām var 
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noteikt minimālās prasības, kas 
pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 
uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 
aizsardzību darba līguma izbeigšanas 
gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 
informēšanu un apspriešanos ar tiem un 
uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 
ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 
šādām direktīvām uzlikt administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, 
kas traucētu veidoties un attīstīties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

noteikt minimālās prasības, kas 
pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 
uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 
aizsardzību darba līguma izbeigšanas 
gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 
informēšanu un apspriešanos ar tiem un 
uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 
ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 
šādām direktīvām uzlikt administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, 
kas traucētu veidoties un attīstīties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
attiecībā uz kuriem ir jāatgādina, ka tie 
Eiropas Savienībā nodrošina 85 % no 
visām jaunajām darbvietām.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ciktāl minēto atkāpju esība un/vai 
iespēja tādas noteikt nav objektīvi 
pamatota, tās būtu jāatceļ.

(3) Ja minēto atkāpju esība un/vai iespēja 
tādas noteikt nav objektīvi pamatota un tās 
rada diskriminējošas situācijas 
jūrniekiem, tās būtu jāatceļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šā brīža juridiskā situācija rada pamatu 
nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 
kategorijas darba ņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 
piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 

(5) Šā brīža juridiskā situācija rada pamatu 
nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 
kategorijas darba ņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 
piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 
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aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu atkāpes ir 
izmantojušas ierobežotā apmērā.

aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu izņēmumus 
un atkāpes ir izmantojušas ierobežotā 
apmērā, un astoņas dalībvalstis1a tās nav 
izmantojušas vispār. Turklāt izņēmumi 
starp dalībvalstīm rada negodīgu 
konkurenci, kas ir jānovērš.

__________________
1a Bulgārija, Čehijas Republika, Spānija, 
Francija, Austrija, Polija, Slovēnija un 
Zviedrija.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “Zilajā grāmatā” tika uzsvērta 
nepieciešamība radīt Eiropas iedzīvotājiem 
vairāk kvalitatīvu darbvietu jūrniecības 
nozarē un tas, cik svarīgi ir uzlabot darba 
apstākļus uz kuģiem.

(7) Šī direktīva ir saskaņā ar Zilo
grāmatu28, kurā tika uzsvērta 
nepieciešamība radīt Eiropas iedzīvotājiem 
vairāk kvalitatīvu darbvietu jūrniecības 
nozarē un tas, cik svarīgi ir uzlabot darba 
apstākļus uz kuģiem.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 
10.10.2007.

28 COM(2007)0575, galīgā redakcija, 
10.10.2007.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī direktīva ir saskaņā arī ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” un ar tās 
mērķiem nodarbinātības jomā, kā arī ar 
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Komisijas stratēģiju dokumentā „Jaunu 
prasmju un darba vietu programma. 
Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu 
nodarbinātību”1a.

__________________
1a COM(2010)0682, galīgā redakcija.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jūrniecības un zvejniecības nozares 
sociālie partneri ir panākuši būtisku 
vienošanos par šīs direktīvas pareizu 
īstenošanu. Minētās vienošanās ietvaros ir 
panākts labs līdzsvars starp 
nepieciešamību uzlabot jūrnieku darba 
apstākļus un ņemt vērā attiecīgās nozares 
īpatnības.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību 
pēdējo gadu laikā, jo īpaši komunikāciju 
tehnoloģiju jomā, būtu jāatjaunina prasības 
par informāciju un konsultācijām.

(9) Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību 
pēdējo gadu laikā, jo īpaši komunikāciju 
tehnoloģiju jomā, būtu jāatjaunina un 
visatbilstīgākajā veidā jāpiemēro prasības 
par informēšanu un konsultācijām, jo īpaši 
no attāluma, izmantojot jaunās 
komunikāciju un informācijas 
tehnoloģijas.
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Or. fr

Amendment 8

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Text proposed by the Commission Amendment

(10) Būtu jāievēro jūrnieku tiesības, kas 
ietvertas šajā direktīvā un ko dalībvalstis 
atzinušas ar valstu tiesību aktiem, ar 
kuriem īsteno Direktīvu 2008/94/EK, 
2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un/vai 
2001/23/EK.

(10) Būtu jāievēro jūrnieku tiesības, kas 
ietvertas šajā direktīvā un ko dalībvalstis 
atzinušas ar valstu tiesību aktiem, ar 
kuriem īsteno Direktīvu 2008/94/EK, 
2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un/vai 
2001/23/EK. Šīs direktīvas transponēšanu 
nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot kā 
attaisnojumu jebkādu atkāpju no 
noteikumu izpildes ieviešanai dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/38/EK
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) direktīvas 10. pantam pievieno šādu 
punktu:

„4.a Īpašās pārrunu grupas vai Eiropas 
Uzņēmumu padomes loceklis vai tā 
pārstāvji, kas ir kuģa apkalpes loceklis, ir 
tiesīgs piedalīties īpašās pārrunu grupas 
vai Eiropas Uzņēmumu padomes 
sanāksmēs vai jebkurā sanāksmē, uz kuru 
attiecas procedūra, kas noteikta 6. panta 
3. punktā, ja viņš nav jūrā vai tādas 
dalībvalsts ostā, kura sanāksmei 
noteiktajā laikā nav uzņēmuma domicils.

Sanāksmes pēc iespējas ir plānotas tā, lai 
kuģa apkalpes locekļi tajās varētu 
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piedalīties.

Ja īpašās pārrunu grupas vai Eiropas 
Uzņēmumu padomes loceklis vai kāds no 
tā pārstāvjiem, kas ir kuģa apkalpes 
loceklis, nevar būt klāt sanāksmes norises 
vietā, pēc iespējas efektīvāk tiek 
izmantotas jaunās komunikāciju un 
informācijas tehnoloģijas, lai maksimāli 
palielinātu darbinieku pārstāvniecības 
iespējas.”

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/14/EK
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

“3. Dalībvalstis var atkāpties no šīs 
direktīvas, paredzot īpašus noteikumus, 
kas piemērojami tāljūras kuģu apkalpēm, 
ar nosacījumu, ka šādi īpašie noteikumi 
garantē līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
attiecībā uz tiesībām tikt informētiem un 
uzklausītiem un ka attiecīgie darbinieki 
šīs tiesības efektīvi izmanto.”.

direktīvas 3. panta 3. punktu svītro;

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 
Direktīva 98/59/EK
1. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) direktīvas 1. pantu groza šādi: 1) direktīvas 1. pantu groza šādi:

a) 1. punktam pievieno šādu 
c) apakšpunktu:

1. panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro; 

‘c) “c) “īpašumtiesību nodošana” tiek 
interpretēta Direktīvas 2001/23/EK 
izpratnē.”;

b) 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro;

Or. fr

Amendment 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
Direktīva 98/59/EK
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ja plānotā kolektīvā atlaišana attiecas uz 
jūras kuģa apkalpes locekļiem, paziņojums 
ir jāsniedz tās valsts kompetentajai 
iestādei, zem kuras karoga kuģo attiecīgais 
kuģis.”;

„Ja plānotā kolektīvā atlaišana attiecas uz 
jūras kuģa apkalpes locekļiem, darba 
devējs ar paziņojumu vēršas pie tās valsts 
kompetentās iestādes, zem kuras karoga 
kuģo attiecīgais kuģis.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
Direktīva 98/59/EK
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) direktīvas 4. pantam pievieno šādu 
1.a punktu:

svītrots

“1a. Ja plānotā kuģa apkalpes locekļu 
kolektīvā atlaišana notiek saistībā ar jūras 
kuģa īpašumtiesību nodošanu vai tās 
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rezultātā, dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem var piešķirt 
kompetentajai valsts iestādei tiesības 
daļēji vai pilnībā atkāpties no 
noteikumiem par 1. punktā paredzēto 
periodu šādos gadījumos:

a) īpašumtiesību nodošanas objekts ir 
tikai viens vai vairāki jūras kuģi,

b) darba devējs ekspluatē tikai vienu jūras 
kuģi.”

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/23/EK
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) tā 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots

‘2. “2. Neskarot 3. punktu, šo direktīvu 
piemēro, ja un ciktāl uzņēmums, 
uzņēmējsabiedrība vai uzņēmuma vai 
uzņēmējsabiedrības daļa, kura 
īpašumtiesības tiek nodotas, atrodas 
Līguma darbības teritorijā.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/23/EK
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3. Šī direktīva attiecas uz tāda jūras kuģa 
īpašumtiesību nodošanu, kas reģistrēts 

„3. Šo direktīvu piemēro tādai jūras kuģa 
īpašumtiesību pārejai, kas ir daļa no 
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dalībvalstī un/vai kuģo zem tās karoga un 
ko šīs direktīvas izpratnē uzskata par 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļu, 
pat tad, ja tas neatrodas Līguma darbības
teritorijā.”;

uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai 
uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļas 
īpašumtiesību pārejas 1. punkta nozīmē, 
ar nosacījumu, ka īpašumtiesību saņēmējs 
atrodas vai uzņēmums, 
uzņēmējsabiedrības vai uzņēmuma vai 
uzņēmējsabiedrības daļa, kuras 
īpašumtiesības nodod, paliek Līguma
piemērošanas teritorijā.

Šo direktīvu nepiemēro, ja tiesību pārejas 
objekts ir tikai viens vai vairāki jūras 
kuģi.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/23/EK
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) tam pievieno šādu 4. punktu: svītrots

‘4. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem var noteikt, ka šīs 
direktīvas II nodaļu nepiemēro šādos 
gadījumos:

a) īpašumtiesību nodošanas objekts ir 
tikai viens vai vairāki jūras kuģi,

b) uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kura 
īpašumtiesības tiek nodotas, ekspluatē 
tikai vienu jūras kuģi.”

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 
vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu.

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķis ir uzlabot darba apstākļus jūrniekiem, kas strādā jūrā 
uz kuģiem ar jebkuras no Eiropas Savienības 28 dalībvalstīm karogu, vienlaikus ņemot vērā 
šai nozarei raksturīgās īpatnības. Šo direktīvas priekšlikumu attiecīgi veido piecu tādu 
iepriekš pieņemtu direktīvu pārskatīšana, kuras paredzēja jūrnieku izslēgšanu no direktīvu 
darbības jomas. Eiropas Komisija atgādināja, ka Komisijas sākotnējos piecu direktīvu 
priekšlikumos izņēmumi attiecībā uz jūrniekiem netika paredzēti, bet tie tika ieviesti sarunu ar 
citiem partneriem rezultātā. 

Piecas attiecīgās direktīvas ir šādas: Direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to 
darba devēja maksātnespējas gadījumā, Direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas 
Uzņēmumu padomi; Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai, Direktīva 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kolektīvo atlaišanu, Direktīva 2001/23/EK par darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu īpašnieka maiņas gadījumā. 

Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja iepriekšējā sasaukuma beigās 
noraidīja ziņojuma projektu par šo priekšlikumu. Laika trūkums un steiga, kādā šis ziņojums 
bija jāsagatavo, bija galvenie neveiksmes cēloņi. Taču situācija ir mainījusies, jo pēdējo 
nedēļu laikā galvenie sociālie partneri Eiropas līmenī ir panākuši svarīgu vienošanos par šo 
Eiropas Komisijas priekšlikumu. Referente ļoti atzinīgi vērtē šo vienošanos, kas ļauj virzīties 
tālāk un novērst diskriminējošo situāciju, kurā atrodas jūrnieki, un negodīgo konkurenci starp 
tām dalībvalstīm, kas izvēlējās uzlabot darba apstākļus un tādēļ izņēmumus nepiemēroja 
nemaz vai tos piemēroja tikai nelielā apmērā, un tām dalībvalstīm, kas tos piemēroja pilnā 
apmērā. Referente arī atzinīgi vērtē sociālo partneru panākto līdzsvaru starp darbinieku labāku 
aizsardzību un jūrniecības nozares konkurētspējas aizsardzību, kas ir Eiropas Savienības 
nākotnes uzdevums. 

Referente arī vēlas pateikties sociālajiem partneriem par kopīgo darbu, kas ļaus vēlreiz 
apliecināt jūrniecības nozares pievilcīgumu, jo pēdējos gados tā ir piedzīvojusi popularitātes 
trūkumu. Viņa vēlas uzsvērt, ka darba apstākļu uzlabošana jūrniekiem dos jaunu impulsu šajā 
nozarē, un uzskata, ka tas palīdzēs sasniegt Eiropas Komisijas 2007. gada 10. oktobra Zilajā 
grāmatā nosprausto mērķi — panākt strādājošo skaita pieaugumu jūrniecības un
zivsaimniecības nozarē, kā arī uzlabot darba apstākļu kvalitāti, turklāt pirmo mērķi nevar 
sasniegt, nesasniedzot arī otro mērķi. 

Referente arī atzinīgi vērtē paveikto darbu kopā ar visu politisko grupu ēnu referentiem 
Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā. Viņa vēlētos pateikties tiem, kas izteica 
savu viedokli, tādējādi ļaujot ņemt vērā dažādas intereses un tās vislabākajā iespējamā veidā 
integrēt ziņojuma projektā.

Referente aicina atbalstīt ziņojuma projektu un tajā minētos mērķus un metodi. 


