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Poprawka 26
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wyniki analizy takich informacji 
należy wykorzystywać, aby przewidywać 
tendencje na rynku pracy i wspierać 
marynarzy w planowaniu ścieżki kariery
i wykorzystywaniu dostępnych możliwości
w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Wyniki te powinny również 
przyczyniać się do poprawy poziomu 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
oferowanego przez placówki wyższej 
edukacji morskiej.

Or. en

Poprawka 27
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy zapobiegać dalszym 
opóźnieniom w transpozycji do 
ustawodawstwa europejskiego poprawek
z Manili do konwencji STCW, aby 
utrzymać konkurencyjność europejskich 
marynarzy i zapewnić bezpieczeństwo na 
statkach poprzez nowoczesne szkolenie 
załogi.

Or. en
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Poprawka 28
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 15 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Uwzględniając odpowiednio ogólne 
zasady dotyczące ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników, państwa 
członkowskie mogą dopuścić lub 
zarejestrować układy zbiorowe 
zezwalające na wyjątki od wymaganych 
godzin odpoczynku określonych w ust. 4 
lit. b) i 5, pod warunkiem że okres 
odpoczynku jest nie krótszy niż 70 godzin
w każdym okresie 7 dni. Wyjątki takie, 
zgodnie z dyrektywą 1999/63/WE, muszą 
być w miarę możliwości zgodne
z określonymi standardami, ale mogą 
uwzględniać częstsze lub dłuższe okresy 
urlopowe lub przyznanie urlopu 
kompensacyjnego i powinny również
w miarę możliwości uwzględniać 
wytyczne dotyczące zapobiegania 
zmęczeniu określone w sekcji B-VIII/1 
kodu STCW.

11. Uwzględniając odpowiednio ogólne 
zasady dotyczące ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników, państwa 
członkowskie mogą dysponować 
krajowymi ustawami, regulacjami lub 
procedurą, na których podstawie właściwy 
organ dopuszcza lub rejestruje układy 
zbiorowe zezwalające na wyjątki od 
wymaganych godzin odpoczynku 
określonych w ust. 4 lit. b) i 5, pod 
warunkiem że okres odpoczynku jest nie 
krótszy niż 70 godzin w każdym okresie 7 
dni. Wyjątki takie muszą być w miarę 
możliwości zgodne z określonymi 
standardami, ale mogą uwzględniać 
częstsze lub dłuższe okresy urlopowe lub 
przyznanie urlopu kompensacyjnego
w przypadku marynarzy pracujących na 
statkach odbywających krótkie rejsy.  
Wyjątki powinny również w miarę 
możliwości uwzględniać wytyczne 
dotyczące zapobiegania zmęczeniu 
określone w sekcji B-VIII/1 kodu STCW.

Or. en

Poprawka 29
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2008/106/WE
Artykuł 25 a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie
z art. 27a w celu stworzenia odpowiednich 
środków gromadzenia, przechowywania
i analizowania tych informacji.”;

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie
z art. 27a w celu stworzenia odpowiednich 
środków gromadzenia, przechowywania
i analizowania tych informacji.” Odbywa 
się to zgodnie z wymogami ochrony 
danych określonymi w ustawodawstwie 
europejskim.
Informacje oraz wyniki analiz opartych 
na tych informacjach są podawane do 
wiadomości, gromadzone, przechowywane
i analizowane w sposób anonimowy.”.

Or. en


