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Pakeitimas 26
Jan Kozłowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tokios informacijos analizės 
rezultatai turėtų būti naudojami siekiant 
numatyti darbo rinkos tendencijas ir teikti 
paramą jūrininkams planuoti karjerą ir 
pasinaudoti turimomis profesinio švietimo 
ir mokymo galimybėmis. Šiais rezultatais 
taip pat turi būti prisidedama prie Jūrų 
auštojo mokslo institucijų teikiamo 
profesinio švietimo ir mokymo gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 27
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant išsaugoti Europos 
jūrininkų konkurencingumą ir išlaikyti 
saugą laivuose rengiant naujausiomis 
žiniomis grindžiamus mokymus reikėtų 
išvengti Manilos konferencijoje padarytų 
JRAB konvencijos pakeitimų perkėlimo į 
Europos teisės aktus tolesnio vėlavimo;

Or. en

Pakeitimas 28
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2008/106/EB
15 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į bendruosius darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos principus, gali
tvirtinti arba registruoti kolektyvines 
sutartis, kuriose būtų daromos 4 dalies b 
punkte ir 5 dalyje nustatytų būtinų poilsio 
valandų išimtys, jei poilsio laikotarpis yra 
ne trumpesnis kaip 70 valandų per 
kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Pagal 
Direktyvą 1999/63/EB šios išimtys, kiek 
įmanoma, turi atitikti nustatytas normas, 
tačiau jas taikant galima atsižvelgti į 
dažnesnius ar ilgesnius atostogų 
laikotarpius, taip pat į kompensuojamąsias 
atostogas; šiose išimtyse, kiek įmanoma, 
turėtų būti tiek pat atsižvelgiama į JRAB 
kodekso B-VIII/1 poskyryje nustatytas 
nuovargio prevencijos rekomendacijas.

11. Valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į bendruosius darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos principus, gali
nustatyti nacionalinius įstatymus ir kitus 
teisės aktus arba tvarką, kuriais 
vadovaudamasi kompetentinga institucija 
tvirtina arba registruoja kolektyvines 
sutartis, kuriose būtų daromos 4 dalies b 
punkte ir 5 dalyje nustatytų būtinų poilsio 
valandų išimtys, jei poilsio laikotarpis yra 
ne trumpesnis kaip 70 valandų per 
kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Šios išimtys, 
kiek įmanoma, turi atitikti nustatytas 
normas, tačiau jas taikant galima 
atsižvelgti į dažnesnius ar ilgesnius 
atostogų laikotarpius ar į 
kompensuojamąsias atostogas
jūrininkams, dirbantiems laivuose, 
vykstančiuose į trumpus reisus. Išimtyse, 
kiek įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į 
JRAB kodekso B-VIII/1 poskyryje 
nustatytas nuovargio prevencijos 
rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 29
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Direktyva 2008/106/EB
25 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27a straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriais būtų nustatytos tinkamos šios 
informacijos rinkimo, saugojimo ir 

3. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
tinkamų šios informacijos rinkimo, 
saugojimo ir analizavimo priemonių 
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analizavimo priemonės.“ nustatymo; tai daroma laikantis Europos 
teisės aktais nustatytų duomenų apsaugos 
reikalavimų.
Informacija ir ta informacija paremtų 
analizių, rezultatai perduodami, renkami, 
saugomi ir analizuojami anonimiškai.“

Or. en


