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Grozījums Nr. 26
Jan Kozłowski

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šādas informācijas analīzes rezultāti 
būtu jāizmanto, lai paredzētu darba tirgus 
tendences un sniegtu atbalstu jūrniekiem 
karjeras plānošanā un pieejamo 
profesionālās izglītības un apmācības 
iespēju izmantošanā. Šiem rezultātiem 
būtu arī jāveicina jūrniecības augstākās 
izglītības iestāžu piedāvātās profesionālās 
izglītības un apmācības kvalitātes 
uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Būtu jānovērš turpmāki kavējumi 
saistībā ar Manilas nolīgumā iekļauto 
STCW konvencijas grozījumu 
transponēšanu Eiropas tiesību aktos, lai 
saglabātu Eiropas jūrnieku konkurētspēju 
un par drošību uz kuģiem gādātu, veicot 
aktuālajām prasībām atbilstīgu apkalpes 
apmācību.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
15. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Pienācīgi ievērojot vispārējos darba 
ņēmēju veselības aizsardzības un drošības 
principus, dalībvalstis var atļaut vai 
reģistrēt koplīgumus, kas pieļauj 
izņēmumus no 4. punkta b) apakšpunktā un 
5. punktā noteiktā vajadzīgā atpūtas laika, 
ja atpūtas laiks ir ne mazāks kā 70 stundas 
jebkurā septiņu dienu laikposmā. Šādos 
izņēmumos, ciktāl tas iespējams, saskaņā 
ar Direktīvu 1999/63/EK ievēro noteiktās 
normas, bet tajos var paredzēt biežākus vai 
garākus atvaļinājumus vai kompensācijas 
atvaļinājuma piešķiršanu, kā arī iespēju 
robežās būtu jāievēro norādījumi par 
noguruma novēršanu, kas paredzēti STCW 
kodeksa B-VIII/1. iedaļā.

11. Pienācīgi ievērojot vispārējos darba 
ņēmēju veselības aizsardzības un drošības 
principus, dalībvalstīs var būt valsts 
normatīvie akti vai procedūra, saskaņā ar 
kuru kompetentā iestāde atļauj vai 
reģistrē koplīgumus, kas pieļauj 
izņēmumus no 4. punkta b) apakšpunktā un 
5. punktā noteiktā vajadzīgā atpūtas laika, 
ja atpūtas laiks ir ne mazāks kā 70 stundas 
jebkurā septiņu dienu laikposmā. Šādos 
izņēmumos, ciktāl tas iespējams, ievēro 
noteiktās normas, bet tajos var paredzēt 
biežākus vai garākus atvaļinājumus vai 
kompensācijas atvaļinājuma piešķiršanu 
jūrniekiem, kas strādā uz kuģiem īsos 
pārbraucienos. Izņēmumos iespēju 
robežās būtu jāievēro norādījumi par 
noguruma novēršanu, kas paredzēti STCW 
kodeksa B-VIII/1. iedaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts
Direktīva 2008/106/EK
25.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai noteiktu 
pienācīgus pasākumus šīs informācijas 
vākšanai, glabāšanai un analīzei.”;

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai noteiktu 
pienācīgus pasākumus šīs informācijas 
vākšanai, glabāšanai un analīzei; to dara, 
ievērojot Eiropas tiesību aktos noteiktās 
datu aizsardzības prasības.
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Šo informāciju, kā arī šajā informācijā 
balstītos analīžu rezultātus paziņo, 
apkopo, uzglabā un izvērtē anonīmā 
formā.”;

Or. en


