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Emenda 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-ħolqien ta’ sistema effettiva għall-
ispezzjoni ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol 
marittimi, l-Istati Membri jistgħu, fejn 
xieraq, jawtorizzaw istituzzjonijiet 
pubbliċi jew organizzazzjonijiet oħra 
(inklużi dawk ta’ Stat Membru ieħor, jekk 
dan tal-aħħar jaqbel), li hija tirrikonoxxi 
bħala kompetenti u indipendenti, biex 
iwettqu ispezzjonijiet. Fil-każijiet kollha, 
l-Istat Membru għandu jibqa’ 
kompletament responsabbli għall-
ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
tal-għajxien tal-baħħara kkonċernati fuq 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura dik tar-rapporteur. L-UE ma għandha l-ebda 
bażi legali biex tinforza rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni. Il-bażi legali għaċ-ċertifikazzjoni ġejja 
mill-MLC tal-ILO u l-leġiżlazzjoni nazzjonali li jagħtu effett lil din il-Konvenzjoni. Il-proposta 
tal-Kummissjoni timmira lejn l-infurzar tal-Ftehim tal-Imsieħba Soċjali u mhux l-MLC tal-
ILO. Id-Direttiva, għalhekk, ma toħloqx bażi lagali għall-ħruġ ta’ ċertifikati u b’mod 
partikolari ċ-Ċertifikat tax-Xogħol Marittimu.

Emenda 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
objettivi u standards ċari li jkopru l-
amministrazzjoni tas-sistemi ta’ ispezzjoni 
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tiegħu, kif ukoll proċeduri ġenerali 
adegwati għall-valutazzjoni dwar sa liema 
punt dawn l-objettivi u l-istandards 
qegħdin jinkisbu.

Or. en

Emenda 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-intervall bejn l-ispezzjonijiet ma 
għandux jeċċedi t-tliet snin.

Or. en

Emenda 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persunal inkarigat mill-verifika tal-
implimentazzjoni xierqa tad-
Direttiva 2009/13/KE jkollu t-taħriġ, il-
kompetenza, it-termini ta’ referenza, is-
setgħat, l-istatus u l-indipendenza meħtieġa 
jew mixtieqa sabiex jippermettulu jwettaq 
dik il-verifika u jiżgura konformità ma’ dik 
id-Direttiva.

1. Stat Membru għandu jiżgura li l-
istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet l-
oħra msemmija fl-Artikolu 3(1b) u dawk 
il-membri tal-persunal tagħhom 
inkarigati mill-verifika tal-
implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva 
2009/13/KE jkollhom it-taħriġ, il-
kompetenza, it-termini ta’ referenza, is-
setgħat, l-istatus u l-indipendenza meħtieġa 
jew mixtieqa sabiex jippermettulu jwettaq 
dik il-verifika u jiżgura konformità ma’ dik 
id-Direttiva.

Or. en



AM\917847MT.doc 5/7 PE498.018v01-00

MT

Emenda 68
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi:
(a) sistema biex tiġi żgurata l-adegwatezza 
tax-xogħol imwettaq minn 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti, li tinkludi 
informazzjoni dwar il-liġijiet u r-
regolamenti nazzjonali kollha u l-
istrumenti internazzjonali relevanti. u
(b) proċeduri għall-komunikazzjoni ma' 
dawn l-organizzazzjonijiet u s-sorveljanza 
tagħhom.

Or. en

Emenda 69
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk Stat Membru jirċievi ilment li huwa 
ma jqisx li huwa manifestament infondat 
jew inkella jikseb prova li bastiment li 
jtajjar il-bandiera tiegħu ma jikkonformax 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/13/KE 
jew li hemm nuqqasijiet serji fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni, dak l-Istat Membru 
għandu jieħu l-passi meħtieġa sabiex 
jinvestiga l-kwistjoni u jiżgura li tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu rrimedjati n-nuqqasijiet 
kollha identifikati.

1. Jekk Stat Membru jirċievi lment li huwa 
ma jqisx li huwa manifestament infondat 
fir-rigward tal-liġi internazzjonali tax-
xogħol, bħall-Konvenzjoni dwar ix-
Xogħol Marittimu, jew fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/13/KE, 
huwa għandu jieħu l-passi meħtieġa 
sabiex jinvestiga l-kwistjoni u jiżgura li 
tittieħed azzjoni sabiex jiġu rrimedjati n-
nuqqasijiet kollha identifikati.

Jekk Stat Membru jikseb prova, permezz 
ta’ ispezzjoni, li bastiment li jtajjar il-
bandiera tiegħu ma jikkonformax mar-
rekwiżiti tad-Direttiva 2009/13/KE jew li 
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hemm nuqqasijiet serji fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni, dak l-Istat Membru 
għandu jieħu l-passi meħtieġa sabiex 
jinvestiga l-kwistjoni u jiżgura li tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu rrimedjati n-nuqqasijiet 
kollha identifikati.

Or. fr

Emenda 70
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-persunal inkarigat mill-ġestjoni tal-
ilmenti għandu jittratta bħala kunfidenzjali 
s-sors ta’ kwalunkwe rapport jew ilment li 
jallega periklu jew nuqqas fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol jew tal-għajxien 
tal-baħħara jew ksur tal-liġijiet u r-
regolamenti u bl-ebda mod ma għandu 
jgħarraf lis-sid ta’ bastiment, lir-
rappreżentant tas-sid ta’ bastiment jew lill-
operatur ta’ bastiment li saret spezzjoni 
bħala konsegwenza ta’ rapport jew ilment 
bħal dan.

2. Il-persunal għandu jittratta bħala 
kunfidenzjali s-sors ta’ kwalunkwe rapport 
jew ilment li jallega periklu jew nuqqas fir-
rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol jew 
tal-għajxien tal-baħħara jew ksur tal-liġijiet 
u r-regolamenti u bl-ebda mod ma għandu 
jgħarraf lis-sid ta’ bastiment, lir-
rappreżentant tas-sid ta’ bastiment jew lill-
operatur ta’ bastiment li saret spezzjoni 
bħala konsegwenza ta’ rapport jew ilment 
bħal dan.

Or. fr

Emenda 71
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Klawżola rendez-vous

Mid-data ta’ dħul fis-seħħ tal-
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Konvenzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tara li din ġiet inkorporata fil-liġi tal-
Unjoni u li tiġi applikata mill-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri meħtieġa għal dan il-għan.

Or. fr

Emenda 72
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Spezzjonijiet u infurzar

Kull Stat Membru għandu jżomm sistema 
ta' ispezzjonijiet tal-kundizzjonijiet għall-
baħħara li jaħdmu fuq il-bastimenti li 
jtajru l-bandiera tiegħu, li għandha 
tinkludi l-verifika li l-miżuri relatati mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien, 
kif stipulat fid-dikjarazzjoni tal-
konformità tax-xogħol marittimu, fejn 
xieraq, qed jiġu segwiti, u li r-rekwiżiti 
tad-Direttiva 2009/13/KE qegħdin 
jintlaħqu.

Or. en


