
AM\898276RO.doc PE486.168v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2011/0239(COD)

4.4.2012

AMENDAMENTELE
26 - 29

Proiect de aviz
Ole Christensen
(PE480.883v02)

Modificarea Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind nivelul minim de formare a navigatorilor

Propunere de directivă
(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))



PE486.168v02-00 2/5 AM\898276RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\898276RO.doc 3/5 PE486.168v02-00

RO

Amendamentul 26
Jan Kozłowski

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Rezultatele analizării acestor 
informații ar trebui utilizate pentru a 
anticipa tendințele de pe piața forței de 
muncă și pentru a sprijini navigatorii să 
își planifice cariera și să profite de 
oportunitățile de educație și formare 
profesională disponibile. Rezultatele ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
îmbunătățirea educației și formării 
profesionale oferite de instituțiile de 
învățământ superior în domeniul maritim.

Or. en

Amendamentul 27
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Ar trebui să se evite întârzierile 
suplimentare în ceea ce privește 
transpunerea în legislația europeană a 
modificărilor de la Manila aduse 
Convenției STCW, atât pentru a menține 
competitivitatea navigatorilor europeni, 
cât și pentru a sprijini asigurarea 
siguranței la bordul navelor prin 
formarea echipajelor folosind cele mai 
noi informații și tehnici.

Or. en
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Amendamentul 28
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 15 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Respectându-se principiile generale 
privind protecția sănătății și securității 
lucrătorilor, statele membre pot autoriza
sau înregistra acorduri colective, care 
permit excepții de la orele obligatorii de 
odihnă menționate la alineatul (4) litera (b) 
și la alineatul (5) cu condiția ca perioada de 
odihnă să nu fie mai mică de 70 de ore în 
orice perioadă de șapte zile. În 
conformitate cu Directiva 1999/63/CE, în 
măsura în care este posibil, aceste excepții 
respectă standardele stabilite, dar pot lua în 
considerare perioade de concediu mai 
frecvente sau mai lungi sau acordarea de 
concedii compensatorii și ar trebui, în 
egală măsură, în măsura în care este 
posibil, să țină seama de recomandările 
privind prevenirea stării de oboseală 
stabilite în secțiunea B-VIII /1 din Codul 
STCW.

(11) Respectându-se principiile generale 
privind protecția sănătății și securității 
lucrătorilor, statele membre pot dispune la 
nivel național de o legislație, de norme 
sau de o procedură pentru autorizarea sau 
înregistrarea de către autoritatea 
competentă a unor acorduri colective, care 
permit excepții de la orele obligatorii de 
odihnă menționate la alineatul (4) litera (b) 
și la alineatul (5) cu condiția ca perioada de 
odihnă să nu fie mai mică de 70 de ore în 
orice perioadă de șapte zile. În măsura în 
care este posibil, aceste excepții respectă 
standardele stabilite, dar pot lua în 
considerare perioade de concediu mai 
frecvente sau mai lungi sau acordarea de 
concedii compensatorii pentru navigatorii 
care lucrează la bordul navelor în timpul 
unor călătorii scurte. Excepțiile țin 
seama, în măsura în care este posibil, de 
recomandările privind prevenirea stării de 
oboseală stabilite în secțiunea B-VIII /1 din 
Codul STCW.

Or. en

Amendamentul 29
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2008/106/CE
Articolul 25a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
27a pentru a stabili măsurile adecvate 
pentru colectarea, stocarea și analizarea 
acestor informații.”.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
27a pentru a stabili măsurile adecvate 
pentru colectarea, stocarea și analizarea 
acestor informații; acest lucru se 
realizează în conformitate cu cerințele 
pentru protecția datelor, astfel cum sunt 
prevăzute în legislația europeană.
Informațiile, precum și rezultatele 
analizelor realizate pe baza acelor 
informații, se comunică, colectează, 
stochează și analizează într-un format 
anonim.”.

Or. en


