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Alteração 26
Jan Kozłowski

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os resultados da análise baseada 
nas informações devem ser usados para 
antecipar tendências no mercado laboral 
e apoiar os marítimos no planeamento das 
carreiras, tirando partido do ensino 
profissional e das oportunidades de 
formação. Estes resultados também devem 
contribuir para melhorar o ensino e a 
formação profissionais oferecidos pelos 
estabelecimentos de ensino superior 
marítimo.

Or. en

Alteração 27
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Devem ser evitados novos atrasos 
na transposição das alterações de Manila 
da Convenção NFCSQ para a legislação 
da UE, a fim de preservar a 
competitividade dos marítimos e defender 
a segurança a bordo dos navios através da 
formação atualizada das tripulações.

Or. en

Alteração 28
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 12
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

11. Tendo devidamente em conta os 
princípios gerais de proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, os 
Estados-Membros podem autorizar ou 
registar convenções coletivas que 
prevejam derrogações às horas de repouso 
exigidas no n.º 4, alínea b), e no n.º 5, 
desde que o período de repouso não seja 
inferior a 70 horas por período de sete dias. 
Tais derrogações devem respeitar, em 
conformidade com a Diretiva 1999/63/CE,
na medida do possível, as normas 
estabelecidas, mas podem ter em conta 
períodos de repouso mais frequentes ou 
mais longos, ou a concessão de um repouso 
compensatório e devem igualmente, na 
medida do possível, ter em conta as 
orientações relativas à prevenção da fadiga 
estabelecidas na secção B-VIII/1 do 
Código NFCSQ.

11. Tendo devidamente em conta os 
princípios gerais de proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, os 
Estados-Membros podem instituir, a nível 
interno, legislação, regras ou 
procedimentos para que a autoridade 
competente proceda à autorização ou 
registo de convenções coletivas que 
prevejam derrogações às horas de repouso 
exigidas no n.º 4, alínea b), e no n.º 5, 
desde que o período de repouso não seja 
inferior a 70 horas por período de sete dias. 
Tais derrogações devem respeitar, na 
medida do possível, as normas 
estabelecidas, mas podem ter em conta 
períodos de descanso mais frequentes ou 
mais longos, ou a concessão de um 
descanso compensatório aos marítimos 
que trabalhem a bordo de navios afetos a 
viagens de curta duração. As derrogações
devem, na medida do possível, ter em 
conta as orientações relativas à prevenção 
da fadiga estabelecidas na secção B-VIII/1 
do Código STCW.

Or. en

Alteração 29
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 16
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 25-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser conferidas competências à 3. Devem ser conferidas competências à 
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Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, a fim 
de estabelecer medidas adequadas para 
recolher, armazenar e analisar estas 
informações.».

Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, a fim 
de estabelecer medidas adequadas para 
recolher, armazenar e analisar estas 
informações; isto será feito em 
conformidade com os requisitos em 
matéria de proteção de dados 
estabelecidos pela legislação da UE.
As informações e os resultados das 
análises baseadas nas mesmas devem ser 
comunicadas, recolhidas, armazenadas e 
analisadas em formato anónimo.».

Or. en


