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Amendamentul 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În stabilirea unui sistem eficient de 
inspecții ale condițiilor de muncă ale 
navigatorilor, statele membre pot, atunci 
când este cazul, să autorizeze instituții 
publice sau alte organizații (inclusiv cele 
dintr-un alt stat membru, dacă acesta este 
de acord) pe care îl recunoaște competent 
și independent în a realiza inspecții.  În 
toate cazurile, statele membre rămân pe 
deplin responsabile de inspecția  
condițiilor de muncă și de viață ale 
navigatorilor de pe vasele care navighează 
sub pavilionul lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament dorește să restructureze amendamentul raportoarei. UE nu are un temei 
juridic pentru a aplicarea cerințelor de certificare. Temeiul juridic pentru certificare derivă 
din MLC (Convenția privind munca în domeniul maritim) a OIM și din legislația națională de 
aplicare a acestei convenții. Propunerea Comisiei are ca scop consolidarea acordului 
partenerilor sociali și nu MLC a OIM. Prin urmare, directiva nu creează un temei juridic 
pentru emiterea de certificate, nici de certificate pentru munca în domeniul maritim.

Amendamentul 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fiecare stat membru stabilește 
obiective și standarde clare privind 
administrarea sistemelor sale de inspecție, 
precum și proceduri generale adecvate 
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pentru evaluarea acestora, în măsura în 
care respectivele obiective și standarde 
sunt atinse.

Or. en

Amendamentul 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Intervalul dintre inspecții nu poate 
depăși trei ani.

Or. en

Amendamentul 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că personalul
responsabil cu verificarea punerii corecte 
în aplicare a Directivei 2009/13/CE are
pregătirea, competența, termenii de 
referință, autoritatea legală, statutul și 
independența necesare sau corespunzătoare 
care să le permită să efectueze verificarea 
respectivă și să asigure respectarea acestei 
directive.

Statul membru se asigură că instituțiile 
sau alte organizații („organizațiile 
recunoscute”) menționate la articolul 31 
alineatul (1b) și membrii personalului 
acestora responsabil cu verificarea punerii 
corecte în aplicare a Directivei 2009/13/CE
au pregătirea, competența, termenii de 
referință, autoritatea legală, statutul și 
independența necesare sau corespunzătoare 
care să le permită să efectueze verificarea 
respectivă și să asigure respectarea acestei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 68
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru se obligă să 
stabilească:
(a) un sistem care asigură că munca 
depusă de organizațiile recunoscute, care 
include informații cu privire la toate 
dispozițiile și regulamentele naționale 
aplicate și instrumentele internaționale 
relevante, este corespunzătoare; precum și
(b) proceduri de comunicare cu 
respectivele organizații și de supraveghere 
a acestora.

Or. en

Amendamentul 69
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un stat membru primește o 
plângere pe care nu o consideră în mod 
vădit nefondată, ori dacă obține probe 
conform cărora o navă care navighează sub 
pavilionul său nu respectă dispozițiile 
Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă 
că există deficiențe grave legate de 
măsurile de punere în aplicare a acesteia, 
statul membru în cauză ia măsurile 
necesare pentru a investiga chestiunea și a 
se asigura că se acționează pentru 
remedierea oricăror deficiențe constatate.

(1) Dacă un stat membru primește o 
plângere pe care nu o consideră în mod 
vădit nefondată cu privire la dreptul 
internațional al muncii, cum ar fi 
Convenția privind munca în domeniul 
maritim, sau cu privire la dispozițiile 
Directivei 2009/13/CE, ia măsurile 
necesare pentru a investiga chestiunea și a 
se asigura că se acționează pentru 
remedierea oricăror deficiențe constatate.

Dacă un stat membru obține probe prin 
intermediul unei inspecții conform cărora 
o navă care navighează sub pavilionul său 
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nu respectă dispozițiile 
Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă 
că există deficiențe grave legate de 
măsurile de punere în aplicare a acesteia, 
statul membru în cauză ia măsurile 
necesare pentru a investiga chestiunea și a 
se asigura că se acționează pentru 
remedierea oricăror deficiențe constatate.

Or. fr

Amendamentul 70
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Personalul însărcinat cu soluționarea 
plângerilor trebuie să trateze drept 
confidențială sursa oricărei reclamații sau 
plângeri privind existența unui pericol sau 
a unei deficiențe legate de condițiile de 
muncă și de viață ale navigatorilor sau a 
unei încălcări a legilor și a normelor și nu 
trebuie să sesizeze armatorul, 
reprezentantul armatorului sau operatorul 
navei în legătură cu efectuarea unei 
inspecții ca urmare a unei astfel de 
reclamații sau plângeri.

(2) Personalul trebuie să trateze drept
confidențială sursa oricărei reclamații sau 
plângeri privind existența unui pericol sau 
a unei deficiențe legate de condițiile de 
muncă și de viață ale navigatorilor sau a 
unei încălcări a legilor și a normelor și nu 
trebuie să sesizeze armatorul, 
reprezentantul armatorului sau operatorul 
navei în legătură cu efectuarea unei 
inspecții ca urmare a unei astfel de 
reclamații sau plângeri.

Or. fr

Amendamentul 71
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 a
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Clauza de monitorizare
Începând cu data de intrare în vigoare a 
convenției, Comisia se asigură că aceasta 
este integrată în dreptul Uniunii și este 
aplicată de statele membre. Comisia ia 
măsurile necesare în acest scop.

Or. fr

Amendamentul 72
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Inspecția și punerea în aplicare
Fiecare stat membru menține un sistem 
de inspecție a condițiilor asigurate pentru 
navigatori la bordul navelor care 
navighează sub pavilionul său, sistem 
care verifică inclusiv dacă sunt respectate 
măsurile legate de condițiile de muncă și 
de viață care reies din declarația de 
conformitate a muncii în domeniul 
maritim, dacă este cazul, și dacă sunt 
respectate cerințele Directivei 
2009/13/CE.

Or. en


