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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și 2001/23/CE 
(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0798)),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C7-0409/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 20141,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 20142,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0000/2014),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 226, 16.7.2014, p. 35.
2 JO C 174, 7.6.2014, p. 50.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), Parlamentul European și 
Consiliul, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot adopta, prin 
intermediul unor directive, cerințe minime 
cu punere în aplicare treptată care vizează 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 
contractului lor de muncă, informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și mediul 
de muncă, pentru a proteja sănătatea și 
siguranța lucrătorilor. Astfel de directive 
trebuie să evite impunerea de constrângeri 
administrative, financiare și juridice care 
pot frâna înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii.

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), Parlamentul European și 
Consiliul, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot adopta, prin 
intermediul unor directive, cerințe minime 
cu punere în aplicare treptată care vizează 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
protecția lucrătorilor în cazul rezilierii 
contractului lor de muncă, informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și mediul 
de muncă, pentru a proteja sănătatea și 
siguranța lucrătorilor. Astfel de directive 
trebuie să evite impunerea de constrângeri 
administrative, financiare și juridice care 
pot frâna înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, care, este 
esențial să reamintim, generează 85% din 
noile locuri de muncă în cadrul Uniunii 
Europene.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În măsura în care existența și/sau 
posibilitatea de a introduce excluderi nu 
este justificată prin argumente obiective, 
ele ar trebui eliminate.

(3) În măsura în care existența și/sau 
posibilitatea de a introduce excluderi nu 
sunt justificate prin argumente obiective și 
dacă acestea creează de fapt situații 
discriminatorii pentru navigatori, ele ar 
trebui eliminate.

Or. fr
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Situația legislativă actuală generează un 
tratament inegal al aceleiași categorii de 
lucrători de către state membre diferite, în 
funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu 
excepțiile și derogările permise de 
legislația actuală. Un număr important de 
state membre au utilizat rar excluderile.

(5) Situația legislativă actuală generează un 
tratament inegal al aceleiași categorii de 
lucrători de către state membre diferite, în 
funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu 
excepțiile și derogările permise de 
legislația actuală. Un număr important de 
state membre au utilizat rar aceste scutiri și 
derogări, iar opt state membre1a nu le-au 
utilizat deloc. Mai mult, excluderile 
creează o situație de concurență neloială 
între statele membre care trebuie 
remediată.
__________________
1aBulgaria, Republica Cehă, Spania, 
Franța, Austria, Polonia, Slovenia și 
Suedia.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cartea albastră28 a evidențiat 
necesitatea de a crește numărul și calitatea 
locurilor de muncă din sectorul maritim 
pentru cetățenii europeni, precum și 
importanța de a îmbunătăți condițiile de 
lucru de la bordul navelor.

(7) Prezenta directivă este în conformitate 
cu Cartea albastră28 care a evidențiat 
necesitatea de a crește numărul și calitatea 
locurilor de muncă din sectorul maritim 
pentru cetățenii europeni, precum și 
importanța de a îmbunătăți condițiile de 
lucru de la bordul navelor.

__________________ __________________
28COM(2007) 575 final din 10 octombrie 
2007.

28COM(2007)0575 din 10 octombrie 2007.
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Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă este, de asemenea, 
în conformitate cu Strategia Europa 2020, 
cu obiectivele acesteia în materie de 
ocupare a forței de muncă, precum și cu 
strategia Comisiei „pentru noi competențe 
și locuri de muncă: o contribuție 
europeană la ocuparea integrală a forței 
de muncăˮ1a.

__________________
1aCOM(2010)0682.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Partenerii sociali din sectorul 
maritim și al pescuitului au ajuns la un 
acord esențial pentru buna punere în 
aplicare a prezentei directive. Acest acord 
asigură un echilibru adecvat între 
necesitatea de a îmbunătăți condițiile de 
muncă ale navigatorilor și nevoia de a 
ține seama de caracteristicile specifice ale 
sectorului în cauză.

Or. fr
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice 
din ultimii ani, în special în ceea ce 
privește tehnologia comunicațiilor, 
cerințele privind informarea și consultarea 
ar trebui actualizate.

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice 
din ultimii ani, în special în ceea ce 
privește tehnologia comunicațiilor, 
cerințele în materie de informare și 
consultare ar trebui actualizate și aplicate 
în modul cel mai adecvat, în special de la 
distanță, datorită noilor tehnologii ale 
informației și comunicațiilor.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie 
respectate.

(10) Drepturile navigatorilor reglementate 
prin prezenta directivă, recunoscute de 
către statele membre în legislația națională 
de punere în aplicare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie 
respectate. Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu ar trebui să fie utilizată în 
niciun caz pentru a justifica vreun regres 
în situațiile care există deja în fiecare stat 
membru. 

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/38/CE
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 10 se adaugă următorul 
alineat:

„(4a) Un membru al grupului special de 
negociere sau al comitetului european de 
întreprindere sau unul dintre 
reprezentanții săi care este membru al 
echipajului unei nave este autorizat să 
participe la reuniunile grupului special de 
negociere sau al comitetului european de 
întreprindere sau la orice alt tip de 
reuniune care intră în cadrul procedurii 
stabilite la articolul 6 alineatul (3), dacă 
acesta nu se află pe mare sau într-un port 
dintr-un alt stat decât cel în care 
întreprinderea are sediul în momentul în 
care are loc reuniunea.

Reuniunile sunt, în măsura în care este 
posibil, programate pentru a înlesni 
participarea membrilor echipajelor 
navelor.

Noile tehnologii ale informației și 
comunicațiilor sunt utilizate în modul cel 
mai eficient în cazul în care membrul 
grupului special de negociere sau al 
comitetului european de întreprindere sau 
unul dintre reprezentanții săi care este 
membru al echipajului unei nave nu 
poate fi prezent fizic, cu scopul de a 
maximiza posibilitățile de reprezentare a 
salariaților.ˮ

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1
Directiva 2002/14/CE
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(3) Statele membre pot face derogări de
la prezenta directivă prin intermediul 
unor dispoziții specifice aplicabile 
echipajelor navelor care navighează pe 
mare, cu condiția ca astfel de dispoziții 
specifice să garanteze un nivel echivalent 
de protecție a dreptului la informare și 
consultare, precum și exercitarea efectivă 
a acestuia de către angajații în cauză.”

La articolul 3, alineatul (3) se elimină.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1 
Directiva 98/59/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 1 se modifică după cum 
urmează:

1. Articolul 1 se modifică după cum 
urmează:

(a) La alineatul (1) se adaugă litera (c) cu 
următorul text:

La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se 
elimină. 

„(c) «transfer»” se interpretează în sensul 
Directivei 2001/23/CE.”

(b) La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se 
elimină.

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2
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Directiva 98/59/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care concedierile colective 
preconizate se referă la membri ai 
echipajului unei nave maritime, notificarea 
se adresează autorității competente a 
statului indicat de pavilionul sub care 
nava navighează.

În cazul în care concedierile colective 
preconizate se referă la membri ai 
echipajului unei nave maritime, 
angajatorul notifică autoritatea 
competentă a statului de pavilion.

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3
Directiva 98/59/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La articolul 4, se introduce următorul 
alineat (1a):

eliminat

„(1a). Atunci când statele membre 
efectuează concedieri colective 
preconizate care vizează membri ai unui 
echipaj în legătură cu sau derivate dintr-
un transfer al unei nave maritime, ele, 
după consultarea partenerilor sociali, pot 
acorda autorității publice competente 
abilitatea de a se abate, parțial sau total, 
de la termenul menționat la alineatul (1) 
în următoarele circumstanțe:

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) angajatorul operează doar o singură 
navă.”

Or. fr
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(2) Prezenta directivă se aplică, fără a 
aduce atingere alineatului (3), în cazul în 
care și în măsura în care întreprinderea, 
unitatea sau partea de întreprindere sau 
de unitate care urmează să fie transferată 
se situează în domeniul de aplicare 
teritorială al tratatului.”

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 2
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă se aplică transferului 
unei nave maritime înregistrate în și/sau 
care arborează pavilionul unui stat 
membru și care constituie o întreprindere, 
o unitate sau o parte a unei întreprinderi 
sau unități în sensul prezentei directive, 
chiar și atunci când ea nu este situată în 
domeniul de aplicare teritorială al 
tratatului.”

(3) Prezenta directivă se aplică transferului 
unei nave maritime care face parte din 
transferul unei întreprinderi, unei unități 
sau al unei părți a întreprinderii sau a 
unității în sensul alineatului (1), cu 
condiția ca partea transferată să fie 
situată în domeniul de aplicare teritorial al 
tratatului sau ca întreprinderea, unitatea 
sau o partea a întreprinderii sau a unității 
care urmează să fie transferată să rămână 
în domeniul de aplicare teritorială al 
tratatului.

Prezenta directivă nu se aplică în cazul în 
care obiectul transferului îl constituie 
exclusiv una sau mai multe nave 
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maritime.

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3
Directiva 2001/23/CE
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următorul alineat (4): eliminat

(4) Statele membre, după consultarea 
partenerilor sociali, pot dispune ca 
prevederile capitolului II din prezenta 
directivă să nu se aplice în următoarele 
circumstanțe:

(a) obiectul transferului îl reprezintă 
exclusiv una sau mai multe nave 
maritime,

(b) agentul economic transferat nu 
operează decât o singură navă maritimă.”

Or. fr

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel mai târziu 
la 5 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
respectivelor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel mai târziu 
la doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
respectivelor acte.
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Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale navigatorilor 
care lucrează la bordul navelor care abordează pavilionul unuia dintre cele 28 de state 
membre ale Uniunii Europene, ținând seama de caracteristicile specifice inerente acestui 
sector de activitate. Această propunere de directivă corespunde, așadar, revizuirii celor cinci 
directive adoptate anterior care prevedeau excluderea navigatorilor din domeniul lor de 
aplicare. Comisia Europeană a dorit să reamintească că excluderile prevăzute pentru 
navigatori în cele cinci directive nu au fost prezente în propunerile inițiale ale Comisiei, 
acestea fiind rezultatul negocierilor cu ceilalți parteneri. 

Cele cinci directive în cauză sunt Directiva 2008/94/CE privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului, Directiva 2009/38/CE privind instituirea unui comitet 
european de întreprindere, Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor, Directiva 98/59/CE privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile colective, Directiva 2001/23/CE privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi. 

La finalul legislaturii precedente, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
din Parlamentul European a respins un proiect de raport privind această propunere. Absența 
timpului și urgența cu care s-a pregătit acest raport sunt principalele cauze ale eșecului său. 
Contextul s-a schimbat, dat fiind că de câteva săptămâni principalii parteneri sociali la nivel 
european au ajuns la un acord esențial privind această propunere a Comisiei Europene. 
Raportoarea salută călduros acest acord care permite realizarea de progrese și remedierea unei 
situații de discriminare pentru navigatori, precum și a concurenței neloiale între statele 
membre care acordau prioritate îmbunătățirii condițiilor de muncă și, prin urmare, nu aplicau 
excluderile sau le aplicau într-o măsură foarte limitată, și statele membre care le aplicau pe 
toate. Raportoarea felicită, de asemenea, partenerii sociali pentru echilibrul pe care au reușit 
să-l găsească între o mai bună protecție a lucrătorilor și protecția competitivității sectorului 
maritim care reprezintă un aspect fundamental pentru viitorul Uniunii Europene. 

Raportoarea dorește, de asemenea, să mulțumească partenerilor sociali pentru efortul lor 
comun care va permite sectorului maritim să-și reafirme atractivitatea, acesta suferind de 
nepopularitate în ultimii ani. Ea dorește să sublinieze că îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale navigatorilor va permite acestui sector să beneficieze de un nou impuls și consideră că 
acest fapt va contribui la realizarea obiectivului stabilit de Cartea albastră a Comisiei 
Europene publicată la 10 octombrie 2007, care stabilea ca obiectiv o creștere cantitativă a 
numărului de lucrători din sectorul maritim și al pescuitului, precum și o creștere calitativă a 
condițiilor lor de muncă, dat fiind că primul obiectiv nu poate fi atins fără cel de-al doilea. 

Raportoarea salută, de asemenea, efortul depus împreună cu raportorii alternativi din toate 
grupurile politice în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din 
Parlamentul European. Raportoarea dorește să le mulțumească pentru faptul că și-au exprimat 
opiniile, ceea ce i-a permis acesteia să țină seama de diferitele preocupări și să le integreze 
mai bine în proiectul său de raport.
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Raportoarea vă invită să sprijiniți prezentul proiect de raport care descrie obiectivele și 
metoda menționate. 


