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Alteração 13
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 153.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), o Parlamento Europeu e o 
Conselho podem, em conformidade com o 
processo legislativo ordinário, adotar, por 
meio de diretivas, prescrições mínimas 
progressivamente aplicáveis, tendo em 
vista melhorar as condições de trabalho, a 
proteção dos trabalhadores em caso de 
cessação dos respetivos contratos laborais, 
a informação e consulta dos trabalhadores 
e o ambiente de trabalho, a fim de proteger 
a saúde e a segurança dos trabalhadores. 
Essas diretivas devem evitar impor 
restrições administrativas, financeiras e 
jurídicas contrárias à criação e ao 
desenvolvimento de pequenas e médias 
empresas.

(1) Nos termos do artigo 153.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), o Parlamento Europeu e o 
Conselho podem, em conformidade com o 
processo legislativo ordinário, adotar, por 
meio de diretivas, prescrições mínimas 
progressivamente aplicáveis, tendo em 
vista melhorar as condições de trabalho, a 
proteção dos trabalhadores em caso de 
cessação dos respetivos contratos laborais, 
a informação e consulta dos trabalhadores 
e o ambiente de trabalho, a fim de proteger 
a saúde e a segurança dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 14
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A situação jurídica atual gera uma 
desigualdade de tratamento da mesma 
categoria de trabalhadores por diferentes 
Estados-Membros, consoante apliquem ou 
não as isenções e derrogações permitidas 
pela atual legislação. Um número 
importante de Estados-Membros recorreu 
de modo limitado às exclusões.

(5) A situação jurídica atual, que se deve, 
em parte, à natureza específica da 
profissão de marítimo, gera uma 
desigualdade de tratamento da mesma 
categoria de trabalhadores por diferentes 
Estados-Membros, consoante apliquem ou 
não as isenções e derrogações permitidas 
pela atual legislação. Um número 



PE527.971v01-00 4/13 AM\1016463PT.doc

PT

importante de Estados-Membros recorreu 
de modo limitado às exclusões e cobre os 
marítimos com acordos de negociação 
coletiva que proporcionam um certo nível 
de proteção. Ademais, a entrada em vigor 
da Convenção da OIT sobre o Trabalho 
Marítimo em agosto de 2013 representa 
um passo na direção certa, garantindo 
condições homogéneas à escala 
internacional no que refere a alguns 
direitos dos trabalhadores, mas não a 
todos.

Or. en

Alteração 15
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os direitos dos marítimos abrangidos 
pela presente diretiva, reconhecidos pelos 
Estados-Membros na legislação nacional 
que transpõe as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/ou 
2001/23/CE, devem ser respeitados.

(10) Os direitos dos marítimos abrangidos 
pela presente diretiva, reconhecidos pelos 
Estados-Membros na legislação nacional 
que transpõe as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/ou 
2001/23/CE, devem ser respeitados, sob 
reserva das qualificações e condições 
previstas nas alterações.

Or. en

Alteração 16
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os marítimos têm direito a um 
local de trabalho seguro e protegido, em 
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que as normas de segurança sejam 
respeitadas, com condições de emprego 
justas, condições de vida e de trabalho 
dignas, incluindo a proteção social.

Or. en

Alteração 17
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A Convenção da OIT sobre o 
Trabalho Marítimo, de 2006, estabelece o 
direito dos marítimos a condições de 
trabalho dignas em múltiplos aspetos e 
prevê direitos e uma proteção no trabalho 
coerentes para todos os marítimos, 
independentemente das respetivas 
nacionalidades e da bandeira que os 
navios arvoram. Visa garantir, mediante a 
sua aplicação geral, condições de 
trabalho dignas para os marítimos e uma 
concorrência leal para os armadores que 
apostam na qualidade.

Or. en

Alteração 18
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) A União deve sempre tentar 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida a bordo dos navios, de modo a 
torná-los atrativos para os marítimos 
europeus.
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Or. en

Alteração 19
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Considerando 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) A União deve ter por objetivo a 
melhoria da comunicação via Internet a 
bordo dos navios, aumentando, para tal, a 
disponibilidade da Internet e garantindo 
uma utilização razoável a bordo, a fim de 
apoiar a aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 20
Deputada Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2008/94/CE
Artigo 1 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

No artigo 1.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:

«2. Os Estados-Membros podem, a título 
excecional, excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva os créditos 
de certas categorias de trabalhadores 
assalariados devido à existência de outras 
formas de garantia, se for determinado 
que estas asseguram aos interessados uma 
proteção equivalente à que resulta da 
presente diretiva. A disposição 
supramencionada não deve, em caso 
algum, permitir a exclusão dos marítimos 



AM\1016463PT.doc 7/13 PE527.971v01-00

PT

e dos pescadores.».

Or. en

Alteração 21
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 1
Diretiva 2008/94/CE
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

No artigo 1.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

No artigo 1.º, o n.º 3 é suprimido.

«3. Caso tal disposição seja já aplicável 
na sua legislação nacional, os 
Estados-Membros podem continuar a 
excluir do âmbito de aplicação da 
presente diretiva os trabalhadores 
domésticos contratados por uma pessoa 
singular.». 

Or. en

Alteração 22
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Artigo 3
Diretiva 2002/14/CE
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

No artigo 3.º, o n.º 3 é suprimido.

«3. Os Estados-Membros podem derrogar 
a presente diretiva mediante disposições 
especiais aplicáveis às tripulações de 
navios que operam no alto mar, desde que 
essas disposições especiais garantam um 
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nível equivalente de proteção do direito à 
informação e consulta e o exercício 
efetivo desse direito pelos trabalhadores 
em causa.».

Or. en

Justificação

Atendendo aos métodos de comunicação modernos e ao âmbito do diálogo social com as 
organizações nacionais de marítimos e de armadores, não há qualquer motivo para não 
respeitar as disposições da diretiva.

Alteração 23
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 3 – terceiro parágrafo
Diretiva 2002/14/CE
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem derrogar a 
presente diretiva mediante disposições 
especiais aplicáveis às tripulações de 
navios que operam no alto mar, desde que 
essas disposições especiais garantam um 
nível equivalente de proteção do direito à 
informação e consulta e o exercício efetivo 
desse direito pelos trabalhadores em causa.

Os Estados-Membros podem aplicar a 
presente diretiva mediante disposições 
especiais aplicáveis às tripulações de 
navios que operam no alto mar e adaptadas 
às necessidades destas, desde que essas 
disposições especiais garantam um nível 
equivalente de proteção do direito à 
informação e consulta e o exercício efetivo 
desse direito pelos trabalhadores em causa. 
Os Estados-Membros são obrigados a 
informar os parceiros sociais em causa e 
a Comissão Europeia da aplicação destas 
disposições.

Or. en

Alteração 24
Deputada Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3
Diretiva 98/59/CE
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 4.º, é aditado o n.º 1-A, com 
a seguinte redação:

Suprimido

«1-A. Quando são realizados os 
projetados despedimentos coletivos dos 
membros de uma tripulação, no âmbito de 
uma transferência de um navio de mar ou 
dela decorrentes, os Estados-Membros 
podem, após consulta dos parceiros 
sociais, conceder à autoridade pública 
competente a faculdade de derrogar, em 
parte ou na íntegra, ao prazo previsto no 
n.º 1, nos seguintes casos:

(a) O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,

(b) O empregador apenas opera um único 
navio de mar.».

Or. en

Alteração 25
Deputada Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3
Diretiva 98/59/CE
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando são realizados os projetados 
despedimentos coletivos dos membros de 
uma tripulação, no âmbito de uma 
transferência de um navio de mar ou dela 
decorrentes, os Estados-Membros podem, 
após consulta dos parceiros sociais, 
conceder à autoridade pública competente 
a faculdade de derrogar, em parte ou na 

Quando são realizados os projetados 
despedimentos coletivos dos membros de 
uma tripulação, no âmbito de uma 
transferência de um navio de mar ou dela 
decorrentes, os Estados-Membros podem, 
após consulta dos parceiros sociais, aplicar 
a presente diretiva mediante disposições 
especiais aplicáveis às tripulações de 
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íntegra, ao prazo previsto no n.º 1, nos 
seguintes casos:

navios que operam no alto mar, desde que 
essas disposições especiais garantam um 
nível equivalente de proteção dos direitos 
dos trabalhadores em causa.

(a) O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,

(b) O empregador apenas opera um único 
navio de mar.

Or. en

Alteração 26
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3
Diretiva 98/59/CE
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando são realizados os projetados 
despedimentos coletivos dos membros de 
uma tripulação, no âmbito de uma 
transferência de um navio de mar ou dela 
decorrentes, os Estados-Membros podem, 
após consulta dos parceiros sociais, 
conceder à autoridade pública competente 
a faculdade de derrogar, em parte ou na 
íntegra, ao prazo previsto no n.º 1, nos 
seguintes casos:

Quando são realizados os projetados 
despedimentos coletivos dos membros de 
uma tripulação, no âmbito de uma 
transferência de um navio de mar ou dela 
decorrentes, os Estados-Membros podem, 
após chegarem a acordo com os parceiros 
sociais, conceder à autoridade pública 
competente a faculdade de derrogar, em 
parte ou na íntegra, ao prazo previsto no 
n.º 1, nos seguintes casos:

Or. en

Alteração 27
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Artigo 5 – primeiro parágrafo – ponto 2
Diretiva 2001/23/CE
Artigo 1 – n.º 3



AM\1016463PT.doc 11/13 PE527.971v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é aplicável às 
transferências de navios de mar registados 
num Estado-Membro e/ou que arvorem 
pavilhão de um Estado-Membro e que 
constituam uma empresa, um 
estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa para os fins da 
presente diretiva, mesmo que tal empresa, 
estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa não estejam 
abrangidos pelo âmbito de aplicação 
territorial do Tratado.

A presente diretiva é aplicável às 
transferências de navios de mar registados 
num Estado-Membro e/ou que arvorem 
pavilhão de um Estado-Membro e que 
constituam uma empresa, um 
estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa para os fins da 
presente diretiva, mesmo que tal empresa, 
estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa não estejam 
abrangidos pelo âmbito de aplicação 
territorial do Tratado ou a outros navios de 
mar que operem no âmbito territorial do 
Tratado.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a igualdade e evitar o tratamento não preferencial.

Alteração 28
Deputada Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 5 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva 2001/23/CE
Artigo 1 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte n.º 4: Suprimido

«4. Os Estados-Membros podem, após 
consulta dos parceiros sociais, prever que 
o capítulo II da presente diretiva não se 
aplica nos seguintes casos:

(a) O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,

(b) A empresa ou o estabelecimento a 
transferir opera apenas um único navio 
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de mar.».

Or. en

Alteração 29
Claudette Abela Baldacchino

Proposta de diretiva
Artigo 5 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva 2001/23/CE
Artigo 1 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte n.º 4: Suprimido

«4. Os Estados-Membros podem, após 
consulta dos parceiros sociais, prever que 
o capítulo II da presente diretiva não se 
aplica nos seguintes casos:

(a) O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,

(b) A empresa ou o estabelecimento a 
transferir opera apenas um único navio 
de mar.».

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a igualdade e evitar o tratamento não preferencial.

Alteração 30
Deputada Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até cinco anos após a data de entrada em 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até dois anos após a data de entrada em 
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vigor da presente diretiva, o mais tardar, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto das referidas 
disposições.

vigor da presente diretiva, o mais tardar, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto das referidas 
disposições.

Or. en


