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Emenda 26
Jan Kozłowski

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-riżultati tal-analiżi ta’ din l-
informazzjoni għandhom jintużaw biex 
jantiċipaw ix-xejriet fis-suq tax-xogħol u 
biex jappoġġaw il-baħħara fl-ippjanar tal-
karriera u japprofittaw minn edukazzjoni 
vokazzjonali u opportunitajiet ta' taħriġ 
disponibbli. Dawn ir-riżultati għandhom 
jikkontribwixxu wkoll biex titjieb l-
edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ offrut 
mill-Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni 
Marittima Ogħla.

Or. en

Emenda 27
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Aktar dewmien fit-traspożizzjoni tal-
emendi ta’ Manila għall-Konvenzjoni 
STCW fil-leġiżlazzjoni Ewropea għandu 
jiġi evitat, sabiex tinżamm il-kompetittività 
tal-baħħara Ewropej kif ukoll biex 
tinżamm is-sikurezza fuq il-bastimenti 
permezz ta’ taħriġ aġġornat tal-ekwipaġġi.

Or. en

Emenda 28
Philippe De Backer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. B’kunsiderazzjoni xierqa għall-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza tal-ħaddiema, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw jew jirreġistraw
ftehimiet kollettivi li jippermettu 
eċċezzjonijiet għas-siegħat meħtieġa ta’ 
mistrieħ fil-paragrafu 4(b) u 5 sakemm dak 
il-perjodu ta’ mistrieħ ma jkunx inqas minn 
70 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ 7 ijiem. 
Tali eċċezzjonijiet għandhom, skont id-
Direttiva 1999/63/KE, sa fejn hu possibbli, 
isegwu l-istandards stipulati iżda jistgħu 
jqisu perjodi ta’ liv aktar frekwenti jew 
aktar twal, jew l-għoti ta’ liv 
kumpensatorju u għandhom, b’mod ekwu 
u sa fejn hu possibbli, iqisu l-gwida dwar 
il-prevenzjoni tal-għeja stipulata fit-
Taqsima B-VIII/1 tal-Kodiċi STCW.

11. B’kunsiderazzjoni xierqa għall-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza tal-ħaddiema, l-Istati Membri 
jista' jkollhom liġijiet, regolamenti jew 
proċedura nazzjonali biex l-awtorità 
kompetenti tawtorizza jew tirreġistra
ftehimiet kollettivi li jippermettu 
eċċezzjonijiet għas-siegħat meħtieġa ta’ 
mistrieħ fil-paragrafu 4(b) u 5 sakemm dak 
il-periodu ta’ mistrieħ ma jkunx inqas minn 
70 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ 7 ijiem. 
Tali eċċezzjonijiet għandhom, sa fejn hu 
possibbli, isegwu l-istandards stipulati iżda 
jistgħu jqisu perjodi ta’ liv aktar frekwenti 
jew aktar twal, jew l-għoti ta’ liv 
kumpensatorju lil baħħara li jaħdmu 
abbord bastimenti fuq vjaġġi qosra. Sa 
fejn hu possibbli, l-eċċezzjonijiet 
għandhom iqisu l-gwida dwar il-
prevenzjoni tal-għeja stipulata fit-Taqsima 
B-VIII/1 tal-Kodiċi STCW.

Or. en

Emenda 29
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 25a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27a 
sabiex tistabbilixxi miżuri xierqa għall-
ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta’ din l-

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27a 
sabiex tistabbilixxi miżuri xierqa għall-
ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta’ din l-
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informazzjoni.'. informazzjoni; dan għandu jsir 
f’konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni 
tad-dejta kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni 
Ewropea.
Din l-informazzjoni, kif ukoll ir-riżultati 
tal-analiżi bbażati fuq dik l-informazzjoni, 
għandha tkun komunikata, miġbura, 
maħżuna u analizzata f'format anonimu.'.

Or. en


