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Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter

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 
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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 14
Claudette Abela Baldacchino

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 
aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu atkāpes ir 
izmantojušas ierobežotā apmērā.

(5) Šā brīža juridiskā situācija, kas daļēji ir 
radusies saistībā ar jūrnieku profesijas 
specifisko būtību, rada pamatu 
nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 
kategorijas darba ņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 
piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 
aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu atkāpes ir 
izmantojušas ierobežotā apmērā un uz 
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jūrniekiem attiecina koplīgumus, kas 
nodrošina zināmu aizsardzību. Turklāt 
SDO Konvencijas par darbu jūrniecībā 
stāšanās spēkā 2013. gada augustā ir solis 
pareizā virzienā, lai starptautiskā līmenī 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus attiecībā uz dažām, bet ne visām 
darbinieku tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Claudette Abela Baldacchino

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, ņemot vērā grozījumos 
noteiktās kvalifikācijas un nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Claudette Abela Baldacchino

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Jūrā strādājošajiem darba 
ņēmējiem ir tiesības uz drošu un stabilu 
darbavietu, kas atbilst drošības 
standartiem, un viņiem ir jānodrošina 
taisnīgi nodarbinātības noteikumi un 
pienācīgi darba un dzīves apstākļi, tostarp 
sociālā aizsardzība.
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Claudette Abela Baldacchino

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) SDO 2006. gada Konvencijā par 
darbu jūrniecībā ir noteiktas jūrnieku 
tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem 
dažādās jomās, saskaņotas tiesības un 
darba aizsardzība visiem jūrā 
strādājošiem darba ņēmējiem neatkarīgi 
no viņu valstspiederības un kuģa karoga. 
Tās mērķis ir gan panākt atbilstošus 
darba apstākļus jūrniekiem, gan 
nodrošināt godīgu konkurenci kvalitātes 
prasībām atbilstošo kuģu īpašniekiem, 
piemērojot to visās pasaules valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Claudette Abela Baldacchino

Direktīvas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Savienībai vienmēr ir jācenšas 
uzlabot darba un dzīves apstākļus uz 
kuģiem, lai tie būtu pievilcīgi jūrā 
strādājošiem darba ņēmējiem Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Claudette Abela Baldacchino
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Direktīvas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Savienībai ir jācenšas uzlabot 
interneta saziņu uz kuģiem, piemēram,
veicinot interneta pieejamību un 
nodrošinot tā saprātīgu izmantošanu uz 
kuģa, lai palīdzētu īstenot šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2008/94/EK
1. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

“2. Dalībvalstis izņēmuma kārtā drīkst 
neattiecināt šīs direktīvas piemērošanas 
jomu uz dažu kategoriju darba ņēmējiem, 
pamatojoties uz pastāvošām cita veida 
garantijām, ja konstatē, ka tās sniedz 
attiecīgajai personai līdzvērtīgas pakāpes 
nodrošinājumu tam, kāds izriet no šīs 
direktīvas. Šie noteikumi nekādā 
gadījumā neizslēdz jūrniekus vai 
zvejniekus.”

Or. en

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter
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Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2008/94/EK
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 1. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

Direktīvas 1. panta 3. punktu svītro.

“3. Ja šāds noteikums jau ir spēkā 
dalībvalstu tiesību aktos, tās var turpināt 
izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas 
mājkalpotājus, ko nodarbina fiziska 
persona.”

Or. en

Grozījums Nr. 22
Claudette Abela Baldacchino

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

Direktīvas 3. panta 3. punktu svītro.

“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.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā modernas saziņas metodes un sociālā dialoga ar valsts jūrnieku un kuģu 
īpašnieku organizācijām darbības jomu, nav pamatojuma neievērot direktīvas noteikumus.
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Grozījums Nr. 23
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis var īstenot šo direktīvu, 
paredzot īpašus noteikumus, kas 
piemērojami tāljūras kuģu apkalpēm un ir 
pielāgoti to vajadzībām, 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. Dalībvalstīm par šiem 
noteikumiem ir jāinformē attiecīgie 
sociālie partneri un Eiropas Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Pervenche Berès

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 
rezultātā, dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem var piešķirt 
kompetentajai valsts iestādei tiesības 
daļēji vai pilnībā atkāpties no 
noteikumiem par 1. punktā paredzēto 
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periodu šādos gadījumos:

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

b) darba devējs ekspluatē tikai vienu jūras 
kuģi.”

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja plānotā kuģa apkalpes locekļu kolektīvā 
atlaišana notiek saistībā ar jūras kuģa 
īpašumtiesību nodošanu vai tās 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:

Ja plānotā kuģa apkalpes locekļu kolektīvā 
atlaišana notiek saistībā ar jūras kuģa 
īpašumtiesību nodošanu vai tās rezultātā, 
dalībvalstis pēc apspriešanās ar sociālajiem 
partneriem var īstenot šo direktīvu, 
paredzot īpašus noteikumus, kas 
piemērojami tāljūras kuģu apkalpēm, ar 
nosacījumu, ka šādi īpašie noteikumi 
garantē līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
saistībā ar attiecīgo darbinieku tiesībām.

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

b) darba devējs ekspluatē tikai vienu jūras 
kuģi.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Claudette Abela Baldacchino

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja plānotā kuģa apkalpes locekļu kolektīvā 
atlaišana notiek saistībā ar jūras kuģa 
īpašumtiesību nodošanu vai tās 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:

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Claudette Abela Baldacchino

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz tāda jūras kuģa 
īpašumtiesību nodošanu, kas reģistrēts 
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, vai uz jebkura cita tāda jūras 
kuģa īpašumtiesību nodošanu, ko izmanto 
Līguma darbības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu kvalitāti un nepieļautu nepreferenciālu attieksmi.
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Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2001/23/EK
1. pants – 4. punkts (jauns)

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. en

Grozījums Nr. 29
Claudette Abela Baldacchino

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2001/23/EK
1. pants – 4. punkts (jauns)

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.”
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu kvalitāti un nepieļautu nepreferenciālu attieksmi.

Grozījums Nr. 30
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. en


