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Pakeitimas 13
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros, gali direktyvomis nustatyti 
būtinus laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 
darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 
sutartį, darbuotojų informavimą ir 
konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 
siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 
užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose 
privaloma vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros, gali direktyvomis nustatyti 
būtinus laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 
darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 
sutartį, darbuotojų informavimą ir 
konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 
siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 
užtikrinti saugą;

Or. en

Pakeitimas 14
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl dabartinės teisinės padėties 
skirtingose valstybėse narėse nevienodai 
traktuojami tos pačios kategorijos 
darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos 
valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas pagal galiojančius 
teisės aktus. Dauguma valstybių narių 
išimtis taikė retai;

(5) dėl dabartinės teisinės padėties, iš 
dalies susidariusios todėl, kad jūrininko 
profesija specifinė, skirtingose valstybėse 
narėse nevienodai traktuojami tos pačios 
kategorijos darbuotojai priklausomai nuo 
to, ar tos valstybės narės taiko išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas pagal 
galiojančius teisės aktus. Dauguma 
valstybių narių išimtis taikė retai, o 
jūrininkams taikė kolektyvines sutartis, 
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suteikiančias tam tikrą apsaugos lygį. Be 
to, 2013 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus 
TDO konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje, 
buvo žengtas svarbus žingsnis 
tarptautiniu mastu užtikrinant vienodas 
sąlygas suteikiant tam tikras, bet ne visas 
darbuotojų teises;

Or. en

Pakeitimas 15
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, 
kurias apima ši direktyva ir kurias 
valstybės narės pripažino nacionalinės 
teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 
2001/23/EB;

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, 
kurias apima ši direktyva ir kurias
valstybės narės pripažino nacionalinės 
teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos 
direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 
2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 
2001/23/EB, atsižvelgiant į pakeitimuose 
nurodytą kvalifikaciją ir sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 16
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) jūrininkai turi teisę į saugią ir 
tinkamą, saugos standartus atitinkančią 
darbo vietą, jiems turėtų būti suteiktos 
sąžiningos įdarbinimo sąlygos, tinkamos 
darbo ir gyvenimo sąlygos ir socialinė 
apsauga;
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Or. en

Pakeitimas 17
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) 2006 m. konvencijoje dėl darbo jūrų 
laivyboje numatyta jūrininkų teisė į 
tinkamas darbo sąlygas įvairiais 
aspektais, taip pat numatytos nuoseklios 
visų jūrininkų, nepriklausomai nuo jų 
tautybės ir to, su kokia vėliava plaukioja 
laivas, teisės ir apsauga darbe. Šios 
konvencijos tikslas – taikant ją pasauliniu 
mastu pasiekti ir tinkamas jūrininkų 
darbo sąlygas, ir užtikrinti sąžiningą laivų 
savininkų konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 18
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Sąjunga turėtų nuolat siekti gerinti 
darbo ir gyvenimo sąlygas laivuose, kad 
šios darbo vietos būtų patrauklios 
Europos jūrininkams;

Or. en

Pakeitimas 19
Claudette Abela Baldacchino
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) Sąjunga turėtų siekti gerinti 
internetinį susisiekimą laivuose, 
pavyzdžiui, skatinti prieigą prie interneto, 
užtikrinti jo tinkamą naudojimą laive, kad 
būtų galima padėti įgyvendinti šią 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 20
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Direktyva 2008/94/EB
1 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybės narės gali išimties tvarka 
netaikyti šios direktyvos kai kurių 
kategorijų darbuotojų reikalavimams 
esant kitų formų garantijoms, jeigu yra 
nustatyta, kad jos teikia atitinkamiems 
asmenims apsaugą, lygiavertę šios 
direktyvos teikiamai apsaugai. Minėtoji 
nuostata dėl išimties jokiomis 
aplinkybėmis netaikoma jūrininkams ir 
žvejams.“

Or. en

Pakeitimas 21
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis



AM\1016463LT.doc 7/12 PE527.971v01-00

LT

Direktyva 2008/94/EB
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 1 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

„3. Jeigu tokios nuostatos jau taikomos 
pagal jų nacionalinės teisės aktus, 
valstybės narės šios direktyvos gali toliau 
netaikyti namų darbininkams, kuriuos 
samdo fizinis asmuo.“

Or. en

Pakeitimas 22
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
Direktyva 2002/14/EB
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 3 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

„3. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
direktyvos, taikydamos specialias 
nuostatas atviroje jūroje kursuojančių 
laivų įguloms, jei tokiomis specialiomis 
nuostatomis užtikrinama atitinkamų 
darbuotojų lygiavertė teisė į informaciją ir 
konsultacijas ir veiksmingas naudojimasis 
ja.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties, dėl kurios, turint omenyje šiuolaikinius komunikacijų metodus ir 
socialinio dialogo su nacionalinėmis jūrininkų ir laivų savininkų organizacijomis taikymo 
sritį, nebūtų galima laikytis direktyvos nuostatų.
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Pakeitimas 23
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis 
Direktyva 2002/14/EB
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
direktyvos, taikydamos specialias nuostatas 
atviroje jūroje kursuojančių laivų įguloms, 
jei tokiomis specialiomis nuostatomis 
užtikrinama atitinkamų darbuotojų 
lygiavertė teisė į informaciją ir 
konsultacijas ir veiksmingas naudojimasis 
ja.

Valstybės narės gali įgyvendinti šią 
direktyvą, taikydamos specialias nuostatas 
atviroje jūroje kursuojančių laivų įguloms 
ir pritaikydamos ją prie jų poreikių, jei 
tokiomis specialiomis nuostatomis 
užtikrinama atitinkamų darbuotojų 
lygiavertė teisė į informaciją ir 
konsultacijas ir veiksmingas naudojimasis 
ja. Valstybės narės privalo informuoti 
susijusius socialinius partnerius ir 
Europos Komisiją apie šias nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 24
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 punktas
Direktyva 98/59/EB
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 4 straipsnyje įterpiama 1a dalis: Išbraukta.

„1a. Jei numatomi kolektyviniai įgulos 
narių atleidimai, kai atleidimas yra susijęs 
su laivo perdavimu arba yra būtinas dėl 
jūrų laivo perdavimo, valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais, gali suteikti kompetentingoms 
valdžios institucijoms teisę taikyti visiškai 
arba iš dalies nukrypti leidžiančią 
nuostatą nuo 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio, jei
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a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,

b) darbdavys eksploatuoja tik vieną jūrų 
laivą.“

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 punktas
Direktyva 98/59/EB
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais, gali suteikti kompetentingoms 
valdžios institucijoms teisę taikyti visiškai 
arba iš dalies nukrypti leidžiančią 
nuostatą nuo 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio, jei

Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais, įgyvendina šią direktyvą 
pasitelkdamos specialias nuostatas, 
taikomas atviroje jūroje kursuojančių 
laivų įguloms, jei tokiomis specialiomis 
nuostatomis užtikrinamas lygiavertis 
atitinkamų darbuotojų teisių apsaugos 
lygis.

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,

b) darbdavys eksploatuoja tik vieną jūrų 
laivą.

Or. en

Pakeitimas 26
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 punktas
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Direktyva 98/59EB
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, valstybės narės, 
pasikonsultavusios su socialiniais 
partneriais, gali suteikti kompetentingoms 
valdžios institucijoms teisę taikyti visiškai 
arba iš dalies nukrypti leidžiančią nuostatą 
nuo 1 dalyje nurodyto laikotarpio, jei

Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių 
atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su 
laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų 
laivo perdavimo, valstybės narės, 
susitarusios su socialiniais partneriais, gali 
suteikti kompetentingoms valdžios 
institucijoms teisę taikyti visiškai arba iš 
dalies nukrypti leidžiančią nuostatą nuo 1 
dalyje nurodyto laikotarpio, jei

Or. en

Pakeitimas 27
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2001/23/EB
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma jūrų laivo, registruoto 
valstybėje narėje ir (arba) plaukiojančio su 
valstybės narės vėliava ir laikomo įmone, 
verslu arba įmonės ar verslo dalimi pagal 
šią direktyvą, perdavimui, net jei jis nėra 
Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje.

Ši direktyva taikoma jūrų laivo, registruoto 
valstybėje narėje ir (arba) plaukiojančio su 
valstybės narės vėliava ir laikomo įmone, 
verslu arba įmonės ar verslo dalimi pagal 
šią direktyvą, perdavimui, net jei jis nėra 
Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje, arba 
bet kokio kito jūrų laivo, veikiančio 
Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje, 
perdavimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lygybę ir išvengti lengvatinių sąlygų.
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Pakeitimas 28
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2001/23/EB
1 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Įterpiama 4 dalis: Išbraukta.

„4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
socialiniais partneriais, gali nustatyti, kad 
šios direktyvos II skyrius netaikomas, jei

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,

b) perduodama įmonė eksploatuoja vieną 
jūrų laivą.“

Or. en

Pakeitimas 29
Claudette Abela Baldacchino

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 3 punktas
Direktyva 2001/23/EB
1 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Įterpiama 4 dalis: Išbraukta.

„4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
socialiniais partneriais, gali nustatyti, kad 
šios direktyvos II skyrius netaikomas, jei

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli 
jūrų laivai,

b) perduodama įmonė eksploatuoja vieną 
jūrų laivą.“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lygybę ir išvengti lengvatinių sąlygų.

Pakeitimas 30
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šiai 
direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 
kiti teisės aktai įsigaliotų per 5 metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.

Valstybės narės užtikrina, kad šiai 
direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 
kiti teisės aktai įsigaliotų per 2 metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.

Or. en


