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Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), Parlamentul European și 
Consiliul, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot adopta, prin 
intermediul unor directive, cerințe minime 
cu punere în aplicare treptată care vizează 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 
contractului lor de muncă, informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și mediul 
de muncă, pentru a proteja sănătatea și 
siguranța lucrătorilor. Astfel de directive 
trebuie să evite impunerea de 
constrângeri administrative, financiare și 
juridice care pot frâna înființarea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii.

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), Parlamentul European și 
Consiliul, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot adopta, prin 
intermediul unor directive, cerințe minime 
cu punere în aplicare treptată care vizează 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 
contractului lor de muncă, informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și mediul 
de muncă, pentru a proteja sănătatea și 
siguranța lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 14
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Situația legislativă actuală generează un 
tratament inegal al aceleiași categorii de 
lucrători de către state membre diferite, în 
funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu 
excepțiile și derogările permise de 
legislația actuală. Un număr important de 
state membre au utilizat rar excluderile.

(5) Situația legislativă actuală, care se 
datorează în parte naturii specifice a 
profesiei de navigator, generează un 
tratament inegal al aceleiași categorii de 
lucrători de către state membre diferite, în 
funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu 
excepțiile și derogările permise de 
legislația actuală. Un număr important de 
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state membre au utilizat rar excluderile și îi 
includ pe navigatori în contracte colective 
de muncă care oferă un anumit nivel de 
protecție. În plus, intrarea în vigoare în 
august 2013 a Convenției OIM privind 
munca în domeniul maritim reprezintă un 
pas în direcția bună, care garantează 
condiții uniforme la nivel internațional 
pentru unele drepturi ale angajaților, dar 
nu pentru toate.

Or. en

Amendamentul 15
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie 
respectate.

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie 
respectate, sub rezerva restricțiilor și 
condițiilor prevăzute în amendamente.

Or. en

Amendamentul 16
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Navigatorii au dreptul la un loc de 
muncă sigur și lipsit de pericole care să 
respecte normele de siguranță, ei ar trebui 
să beneficieze de condiții echitabile de 
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încadrare în muncă, precum și de condiții 
de muncă și de viață decente, inclusiv de 
protecție socială.

Or. en

Amendamentul 17
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Convenția OIM din 2006 privind 
munca în domeniul maritim stabilește 
condiții de muncă decente privind o gamă 
vastă de subiecte și prevede drepturi 
coerente și protecție la locul de muncă 
pentru toți navigatorii, indiferent de 
naționalitatea lor sau de pavilionul navei. 
Ea urmărește atât să întrunească condiții 
de lucru decente pentru marinari cât și să 
garanteze o concurență loială pentru 
armatorii de calitate prin aplicarea sa la 
nivel global.

Or. en

Amendamentul 18
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Uniunea ar trebui să depună mereu 
eforturi în scopul îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și de viață la bordul navelor, 
pentru ca acestea să devină atractive 
pentru marinarii europeni.

Or. en
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Amendamentul 19
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11 d) Uniunea ar trebui să aibă drept 
scop îmbunătățirea comunicațiilor prin 
internet la bordul navelor, sporind 
disponibilitatea internetului și asigurând 
o utilizare rezonabilă la bord pentru a 
contribui la punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 20
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
Directiva 2008/94/CE
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(2) În mod excepțional, statele membre 
pot exclude din domeniul de aplicare al 
prezentei directive drepturile anumitor 
categorii de salariați, în temeiul existenței 
altor forme de garantare, dacă se 
stabilește că acestea oferă persoanelor 
respective o protecție echivalentă celei 
oferite de prezenta directivă. Dispoziția 
anterioară nu poate în niciun caz permite 
excluderea navigatorilor sau a 
pescarilor.”
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Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2008/94/CE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 1 alineatul (3) se elimină.

„(3) În situația în care o astfel de 
dispoziție este deja aplicată în legislația 
lor națională, statele membre pot exclude 
în continuare personalul de serviciu 
casnic încadrat de o persoană fizică din 
domeniul de aplicare a prezentei 
directive.”

Or. en

Amendamentul 22
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Articolul 3
Directiva 2002/14/CE
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

La articolul 3, alineatul (3) se elimină.

„(3) Statele membre pot face derogări de 
la prezenta directivă prin intermediul 
unor dispoziții specifice aplicabile 
echipajelor navelor care navighează pe 
mare, cu condiția ca astfel de dispoziții 
specifice să garanteze un nivel echivalent 
de protecție a dreptului la informare și 
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consultare, precum și exercitarea efectivă 
a acestuia de către angajații în cauză.”

Or. en

Justificare

Ținând cont de metodele moderne de comunicare și de cadrul dialogului social cu 
organizațiile naționale ale navigatorilor și armatorilor, nu există niciun motiv pentru ca să 
nu poată fi îndeplinite dispozițiile directivei.

Amendamentul 23
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 3 
Directiva 2002/14/CE
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot face derogări de la
prezenta directivă prin intermediul unor
dispoziții specifice aplicabile echipajelor 
navelor care navighează pe mare, cu 
condiția ca astfel de dispoziții specifice să 
garanteze un nivel echivalent de protecție a 
dreptului la informare și consultare, 
precum și exercitarea efectivă a acestuia de 
către angajații în cauză.”

Statele membre pot pune în aplicare
prezenta directivă prin dispoziții specifice 
aplicabile și adaptate necesităților
echipajelor navelor care navighează pe 
mare, cu condiția ca astfel de dispoziții 
specifice să garanteze un nivel echivalent 
de protecție a dreptului la informare și 
consultare, precum și exercitarea efectivă a 
acestuia de către angajații în cauză. Statele 
membre au obligația de a-i informa pe 
partenerii sociali în cauză și de a informa 
Comisia Europeană cu privire la aceste 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 24
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3
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Directiva 98/59/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La articolul 4, se introduce următorul 
alineat (1a):

eliminat

„(1a) Atunci când statele membre 
efectuează concedieri colective 
preconizate care vizează membri ai unui 
echipaj în legătură cu sau derivate dintr-
un transfer al unei nave maritime, ele, 
după consultarea partenerilor sociali, pot 
acorda autorității publice competente 
abilitatea de a se abate, parțial sau total, 
de la termenul menționat la alineatul (1) 
în următoarele circumstanțe:

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) angajatorul operează doar o singură 
navă.”

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3
Directiva 98/59/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre efectuează 
concedieri colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime, ele, după consultarea 
partenerilor sociali, pot acorda autorității 
publice competente abilitatea de a se 
abate, parțial sau total, de la termenul 
menționat la alineatul (1) în următoarele 

Atunci când statele membre efectuează 
concedieri colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime, ele, după consultarea 
partenerilor sociali, pot aplica prezenta 
directivă prin dispoziții specifice 
aplicabile echipajelor navelor care 
navighează pe mare, cu condiția ca astfel 
de dispoziții specifice să garanteze un 



PE527.971v01-00 10/13 AM\1016463RO.doc

RO

circumstanțe: nivel de protecție echivalent al drepturilor 
angajaților respectivi.

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) angajatorul operează doar o singură 
navă.”

Or. en

Amendamentul 26
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3
Directiva 98/59/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre efectuează 
concedieri colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime, ele, după consultarea 
partenerilor sociali, pot acorda autorității 
publice competente abilitatea de a se abate, 
parțial sau total, de la termenul menționat 
la alineatul (1) în următoarele 
circumstanțe:

Atunci când statele membre efectuează 
concedieri colective preconizate care 
vizează membri ai unui echipaj în legătură 
cu sau derivate dintr-un transfer al unei 
nave maritime, ele, după stabilirea unui 
acord cu partenerii sociali, pot acorda 
autorității publice competente abilitatea de 
a se abate, parțial sau total, de la termenul 
menționat la alineatul (1) în următoarele 
circumstanțe:

Or. en

Amendamentul 27
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică transferului 
unei nave maritime înregistrate în și/sau 
care arborează pavilionul unui stat membru 
și care constituie o întreprindere, o unitate 
sau o parte a unei întreprinderi sau unități 
în sensul prezentei directive, chiar și atunci 
când ea nu este situată în domeniul de 
aplicare teritorială al tratatului.”

Prezenta directivă se aplică transferului 
unei nave maritime înregistrate în și/sau 
care arborează pavilionul unui stat membru 
și care constituie o întreprindere, o unitate 
sau o parte a unei întreprinderi sau unități 
în sensul prezentei directive, chiar și atunci 
când ea nu este situată în domeniul de 
aplicare teritorială al tratatului, sau 
oricărei nave care își desfășoară 
activitatea în domeniul teritorial de 
aplicare al tratatului.

Or. en

Justificare

În vederea garantării egalității și evitării tratamentului nepreferențial.

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat

„(4) Statele membre, după consultarea 
partenerilor sociali, pot dispune ca 
prevederile capitolului II din prezenta 
directivă să nu se aplice în următoarele 
circumstanțe:

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) agentul economic transferat nu 
operează decât o singură navă maritimă.”

Or. en
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Amendamentul 29
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat

„Statele membre, după consultarea 
partenerilor sociali, pot dispune ca
prevederile capitolului II din prezenta 
directivă să nu se aplice în următoarele 
circumstanțe:

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) agentul economic transferat nu 
operează decât o singură navă maritimă.”

Or. en

Justificare

În vederea garantării egalității și evitării tratamentului nepreferențial.

Amendamentul 30
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel mai târziu 
la 5 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Statele membre 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel mai târziu 
la doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Statele membre 
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comunică de îndată Comisiei textele 
respectivelor acte.

comunică de îndată Comisiei textele 
respectivelor acte.

Or. en


