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Pozměňovací návrh 13
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 
Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků. 
V těchto směrnicích se Rada zdrží 
ukládání správních, finančních a 
právních omezení bránících zakládání a 
rozvoji malých a středních podniků.

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 
Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za současného právního stavu dochází 
u téže kategorie pracovníků k nerovnému 
zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli. 
Významný počet členských států těchto 
vyloučení využil pouze v omezeném 
rozsahu.

(5) Za současného právního stavu, jenž je 
zčásti důsledkem specifické povahy 
námořnické profese, dochází u téže 
kategorie pracovníků k nerovnému 
zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli. 
Významný počet členských států těchto 
vyloučení využil pouze v omezeném 
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rozsahu a na námořníky se v těchto 
státech vztahují kolektivní smlouvy, které 
jim poskytují určitou úroveň ochrany.
Navíc vstup Úmluvy MOP o práci na moři 
v platnost je správným krokem směrem k 
zajištění rovných podmínek na 
mezinárodní úrovni pro některé 
zaměstnance, avšak ne pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Práva námořníků upravovaná touto 
směrnicí, jež členské státy uznaly ve 
vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 
provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 
2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 
by měla být dodržována.

(10) Práva námořníků upravovaná touto 
směrnicí, jež členské státy uznaly ve 
vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 
provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 
2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 
by měla být dodržována, přičemž se na ně 
vztahují kvalifikace a podmínky obsažené 
ve změnách.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Námořníci mají právo na bezpečné 
a zajištěné pracoviště, které splňuje 
bezpečnostní standardy, měli by mít 
spravedlivé podmínky zaměstnání a 
důstojné životní a pracovní podmínky 
včetně sociálního zabezpečení. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Úmluva o práci na moři z roku 2006 
stanoví práva námořníků na důstojné 
pracovní podmínky v mnoha ohledech a 
zaručuje ucelená práva a ochranu v práci 
pro všechny námořníky nezávisle na jejich 
státní příslušnosti a státu vlajky lodi. 
Jejím cílem je dosáhnout tím, že bude 
uplatňována na celém světě, důstojných 
pracovních podmínek pro námořníky a 
bezpečné a spravedlivé hospodářské 
soutěže pro seriózní vlastníky lodí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Unie by měla vždy usilovat o 
zlepšování pracovních a životních 
podmínek na palubách lodí, aby se tak 
staly atraktivnějšími pro evropské 
námořníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Claudette Abela Baldacchino
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Unie by měla usilovat o zlepšování 
internetových komunikačních prostředků 
na palubě lodí, např. o posilování 
dostupnosti internetu a zajišťování jeho 
rozumného využívání na palubě s cílem 
napomoci k provádění této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2008/94/ES
Čl. 1 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Členské státy mohou výjimečně 
vyloučit z oblasti působnosti této směrnice 
pohledávky některých kategorií 
zaměstnanců z důvodu existence jiné 
formy záruky, je-li zjištěno, že poskytuje 
dotyčným osobám ochranu, která je 
rovnocenná ochraně vyplývající z této 
směrnice. Za žádných okolností nesmí 
výše uvedené ustanovení umožnit 
vyloučení námořníků nebo rybářů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter
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Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2008/94/ES
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto: V článku 1 se zrušuje odstavec 3.

„3. Členské státy mohou, pokud je tak již 
v jejich vnitrostátních právních 
předpisech stanoveno, i nadále vyloučit z 
oblasti působnosti této směrnice 
zaměstnance v domácnosti zaměstnané 
fyzickou osobou.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Článek 3
Směrnice 2002/14/ES
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto: V článku 3 se zrušuje odstavec 3.

„3. Členské státy mohou přijmout zvláštní 
předpisy odchylující se od této směrnice 
pro posádky plavidel plavící se na volném 
moři, pokud takové zvláštní předpisy 
zaručují rovnocennou úroveň ochrany 
práva na informování a projednávání a 
účinný výkon tohoto práva dotčenými 
zaměstnanci.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k moderním komunikačním prostředkům a rozsahu sociálního dialogu 
s vnitrostátními organizacemi námořníků a majitelů lodí neexistuje žádný důvod, proč by 
ustanovení směrnice neměla být dodržena.
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Pozměňovací návrh 23
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 
Směrnice 2002/14/ES
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout zvláštní 
předpisy odchylující se od této směrnice 
pro posádky plavidel plavící se na volném 
moři, pokud takové zvláštní předpisy 
zaručují rovnocennou úroveň ochrany 
práva na informování a projednávání a 
účinný výkon tohoto práva dotčenými 
zaměstnanci.

Členské státy mohou přijmout zvláštní 
předpisy pro provedení této směrnice, 
které se budou vztahovat na posádky 
plavidel plavící se na volném moři a budou 
přizpůsobeny jejich potřebám, pokud 
takové zvláštní předpisy zaručují 
rovnocennou úroveň ochrany práva na 
informování a projednávání a účinný 
výkon tohoto práva dotčenými 
zaměstnanci. Členské státy jsou povinny o 
takových ustanoveních informovat 
sociální partnery a Evropskou komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
Směrnice 98/59/ES
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) V článku 4 se vkládá odstavec 1a, který 
zní:

vypouští se

„1a. Pakliže se navržená hromadná 
propouštění členů posádky provádí v 
souvislosti s převodem námořní lodi nebo 
jsou od takového převodu odvozena, 
mohou členské státy po konzultaci se 
sociálními partnery udělit příslušnému 
orgánu veřejné moci pravomoc částečně 
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či zcela se odchýlit od lhůty uvedené v 
odstavci 1, a to v těchto případech:

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) zaměstnavatel provozuje pouze jednu 
námořní loď.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
Směrnice 98/59/ES
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pakliže se navržená hromadná propouštění 
členů posádky provádí v souvislosti s 
převodem námořní lodi nebo jsou od 
takového převodu odvozena, mohou 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery udělit příslušnému orgánu 
veřejné moci pravomoc částečně či zcela 
se odchýlit od lhůty uvedené v odstavci 1, 
a to v těchto případech:

Pakliže se navržená hromadná propouštění 
členů posádky provádí v souvislosti s 
převodem námořní lodi nebo jsou od 
takového převodu odvozena, mohou 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery za účelem provedení této 
směrnice přijmout zvláštní předpisy pro 
posádky plavidel plavících se na volném 
moři, pokud takové zvláštní předpisy 
zaručují rovnocennou úroveň ochrany 
práv dotčených zaměstnanců.

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) zaměstnavatel provozuje pouze jednu
námořní loď.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Claudette Abela Baldacchino
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
Směrnice 98/59/ES
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pakliže se navržená hromadná propouštění 
členů posádky provádí v souvislosti s 
převodem námořní lodi nebo jsou od 
takového převodu odvozena, mohou 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery udělit příslušnému orgánu veřejné 
moci pravomoc částečně či zcela se 
odchýlit od lhůty uvedené v odstavci 1, a to 
v těchto případech:

Pakliže se navržená hromadná propouštění 
členů posádky provádí v souvislosti s 
převodem námořní lodi nebo jsou od 
takového převodu odvozena, mohou 
členské státy po dohodě se sociálními 
partnery udělit příslušnému orgánu veřejné 
moci pravomoc částečně či zcela se 
odchýlit od lhůty uvedené v odstavci 1, a to 
v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na převod 
námořní lodi registrované v členském státě 
a/nebo plující pod vlajkou členského státu, 
která představuje podnik, závod nebo část 
podniku nebo závodu pro účely této 
směrnice, a to i pokud nespadá do oblasti 
územní působnosti Smlouvy.

Tato směrnice se vztahuje na převod 
námořní lodi registrované v členském státě 
a/nebo plující pod vlajkou členského státu, 
která představuje podnik, závod nebo část 
podniku nebo závodu pro účely této 
směrnice, a to i pokud nespadá do oblasti 
územní působnosti Smlouvy, nebo jakékoli 
jiné námořní lodi, která je provozována v 
rámci teritoriální působnosti Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění kvality a předcházení nepreferenčnímu zacházení.
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Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„4. Členské státy mohou po konzultaci se 
sociálními partnery stanovit, že kapitola II 
této směrnice se nepoužije v těchto 
případech:

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) podnik nebo závod, který má být 
převeden, provozuje pouze jednu námořní 
loď.“

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Claudette Abela Baldacchino

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 3
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

Členské státy mohou po konzultaci se 
sociálními partnery stanovit, že kapitola II 
této směrnice se nepoužije v těchto 
případech:

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) podnik nebo závod, který má být 
převeden, provozuje pouze jednu námořní 
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loď.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění kvality a předcházení nepreferenčnímu zacházení.

Pozměňovací návrh 30
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do pěti
let po datu vstupu v platnost této směrnice. 
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
dvou let po datu vstupu v platnost této 
směrnice. Členské státy neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. en


