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Pozměňovací návrh 26
Jan Kozłowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Výsledky analýzy těchto informací by 
se měly použít k předvídání trendů na trhu 
práce a na podporu námořníků při 
kariérním plánování a využívání 
dostupných příležitostí v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy. Tyto 
výsledky by měly také přispět ke zlepšení 
odborného vzdělávání a přípravy 
poskytované vysokoškolskými institucemi 
zaměřenými na námořní dopravu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je třeba zabránit dalším zpožděním 
při provádění manilských změn úmluvy 
STCW v evropských právních předpisech, 
aby se zachovala konkurenceschopnost 
evropských námořníků a zajistila 
bezpečnost na lodích prostřednictvím 
moderního školení posádek.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 15 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. V souladu s obecnými zásadami 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
mohou členské státy schválit nebo 
registrovat kolektivní dohody, které 
umožňují výjimky z požadované doby 
odpočinku v odst. 4 písm. b) a článku 5, za 
předpokladu, že doba odpočinku není nižší 
než 70 hodin v jakémkoliv sedmidenním 
období. Tyto odchylky musí v souladu se 
směrnicí 1999/63/ES co nejvíce vycházet 
ze stanovených norem, ale mohou 
zohlednit častější nebo delší dobu dovolené 
nebo poskytnutí náhradní dovolené, a 
stejně tak by měly co nejvíce zohledňovat 
pokyny týkající se prevence únavy 
stanovené v oddílu B-VIII/1 předpisu 
STCW.

11. V souladu s obecnými zásadami 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
mohou členské státy zavést vnitrostátní 
právní předpisy, pravidla či postup, podle 
nichž příslušný orgán schvaluje nebo 
registruje kolektivní dohody, které 
umožňují výjimky z požadované doby 
odpočinku podle odst. 4 písm. b) a 
odstavce 5, za předpokladu, že doba 
odpočinku není nižší než 70 hodin v 
jakémkoliv sedmidenním období. Tyto 
odchylky musí co nejvíce vycházet ze 
stanovených norem, ale mohou zohlednit 
častější nebo delší dobu dovolené nebo 
poskytnutí náhradní dovolené pro 
námořníky pracující na palubě lodí 
vykonávajících krátké plavby. Výjimky
musí co nejvíce zohledňovat pokyny 
týkající se prevence únavy stanovené v 
oddílu B-VIII/1 předpisu STCW.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2008/106/ES
Čl. 25a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
27a s cílem stanovit vhodná opatření pro 
shromažďování, ukládání a analýzu těchto 
informací.“.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
27a s cílem stanovit vhodná opatření pro 
shromažďování, ukládání a analýzu těchto 
informací; to je třeba činit v souladu s 
požadavky na ochranu údajů stanovenými 
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v evropských právních předpisech.
Informace i výsledky analýz založených 
na těchto informací se sdělují, 
shromažďují, ukládají a analyzují v 
anonymním formátu.“.

Or. en


