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11.3.2013 A7-0037/56 

Pakeitimas  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012) 0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 2a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Išsamūs 1 dalies įgyvendinimo 
reikalavimai išd÷styti 5–18 dalyse. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Pakeitimas  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 3a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Kiekviena valstyb÷ nar÷ įdiegia 
veiksmingą tikrinimo ir steb÷senos 
sistemą, kurios paskirtis – užtikrinti 
įsipareigojimų aprūpinti darbo j÷ga pagal 
šį straipsnį vykdymą. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Pakeitimas  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 4a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Informacija apie 3 dalyje nurodytą 
sistemą, įskaitant jos veiksmingumo 
įvertinimo metodą, įtraukiama į valstyb÷s 
nar÷s Tarptautiniam darbo biurui pagal 
jo įstatų 22 straipsnį teikiamas ataskaitas. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Pakeitimas  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 6a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Visi jūrininkai gali nemokamai 
naudotis veiksminga, tinkama ir 
atskaitinga įsidarbinimo laive sistema. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Pakeitimas  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 7a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a. Valstyb÷s nar÷s teritorijoje veikiančios 
jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnybos 
laikosi 5–18 dalyse nustatytų standartų. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Pakeitimas  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 8a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Kiekviena valstyb÷ nar÷ reikalauja, 
kad laivų savininkai, besinaudojantys 
valstyb÷se ar teritorijose, kuriose 
netaikoma 2006 m. Konvencija d÷l darbo 
jūrų laivyboje, įsteigtų jūrininkų samdos 
ir įdarbinimo tarnybų paslaugomis, su 
šios valstyb÷s nar÷s v÷liava 
plaukiojančiuose laivuose dirbančių 
jūrininkų atžvilgiu užtikrintų, kad šios 
tarnybos laikytųsi 5–18 dalyse nustatytų 
reikalavimų. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Pakeitimas  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 10a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a. Jei valstyb÷s nar÷s teritorijoje veikia 
privačios jūrininkų samdos ir įdarbinimo 
tarnybos, kurių pagrindin÷ paskirtis yra 
samdyti ir įdarbinti jūrininkus arba kurios 
samdo ir įdarbina daug jūrininkų, šios 
tarnybos veikia tik pagal standartizuotą 
licencijų išdavimo, sertifikavimo ar 
kitokio reguliavimo sistemą. Ši sistema 
nustatoma ar keičiama tik pasitarus su 
atitinkamomis laivų savininkų ir 
jūrininkų organizacijomis.  Kilus 
abejon÷ms d÷l šio straipsnio taikymo 
privačiai jūrininkų samdos ir įdarbinimo 
tarnybai, šį klausimą sprendžia kiekvienos 
valstyb÷s nar÷s kompetentinga institucija, 
pasitarusi su atitinkamomis laivų 
savininkų ir jūrininkų organizacijomis. 
Vis d÷lto neskatinama steigti itin daug 
privačių jūrininkų samdos ir įdarbinimo 
tarnybų. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Pakeitimas  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 11a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a. 10 dalies nuostatos taip pat taikomos 
tais atvejais, kai jūrininkų organizacija 
valstyb÷s nar÷s teritorijoje veikia kaip 
samdos ir įdarbinimo tarnyba ir užtikrina 
jūrininkų, kurie yra tos valstyb÷s nar÷s 
piliečiai, darbo j÷gos pasiūlą su tos 
valstyb÷s nar÷s v÷liava plaukiojantiems 
laivams; šios nuostatos taikomos tik tada, 
kai valstyb÷s nar÷s kompetentinga 
institucija, pasitarusi su atitinkamomis 
laivų savininkų ir jūrininkų 
organizacijomis, mano, kad jos yra 
tinkamos. Šioje dalyje nurodytos tarnybos 
atitinka šias sąlygas: 

 a) samdos ir įdarbinimo tarnybos veikia 
pagal min÷tos organizacijos ir laivo 
savininko sudarytą kolektyvinę sutartį; 

 b) jūrininkų organizacija ir laivo 
savininkas veikia valstyb÷s nar÷s 
teritorijoje; 

 c) valstyb÷ nar÷ turi nacionalinius 
įstatymus, kitus teis÷s aktus arba yra 
nustačiusi tvarką, pagal kurią tvirtinamos 
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ar registruojamos kolektyvin÷s sutartys, 
pagal kurias leidžiama vykdyti samdos ir 
įdarbinimo tarnybos veiklą, ir 

 d) samdos ir įdarbinimo tarnyba veikia 
tinkamai, be to, taikomos jūrininkų darbo 
teisių apsaugos ir skatinimo priemon÷s, 
atitinkančios 13 dalyje numatytas 
priemones. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Pakeitimas  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 12a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a. Nelaikoma, kad 1–18 dalimis 

 (a) valstybei narei draudžiama išlaikyti 
nemokamą viešąją jūrininkų samdos ir 
įdarbinimo tarnybą pagal įgyvendinamą 
politiką, kuria siekiama patenkinti 
jūrininkų ir laivų savininkų poreikius, 
neatsižvelgiant į tai, ar ši tarnyba yra 
visiems darbuotojams ir darbdaviams 
skirtos viešosios užimtumo tarnybos dalis, 
ar yra su ja suderinta, arba kad 

 (b) valstyb÷ nar÷ įpareigojama savo 
teritorijoje įdiegti privačių jūrininkų 
samdos ar įdarbinimo tarnybų veikimo 
sistemą. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Pakeitimas  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 13a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13a. Valstyb÷ nar÷, tvirtindama šio 
straipsnio 10a dalyje nurodytą sistemą, 
savo įstatymuose, kituose teis÷s aktuose 
arba kitomis priemon÷mis bent: 

 a) draudžia jūrininkų samdos ir 
įdarbinimo tarnyboms naudotis 
priemon÷mis, mechanizmais ar sąrašais, 
kuriais siekiama trukdyti jūrininkams 
gauti jų kvalifikaciją atitinkantį darbą 
arba juos nuo jo atgrasyti; 

 b) reikalauja užtikrinti, kad jūrininkas už 
jūrininkų samdos ir įdarbinimo paslaugas 
arba už įdarbinimą tiesiogiai ar 
netiesiogiai, visiškai ar iš dalies netur÷tų 
mok÷ti jokių mokesčių ar kitų rinkliavų, 
išskyrus jūrininko patiriamas išlaidas d÷l 
nacionalin÷s įstatymais nustatytos 
medicinin÷s pažymos, nacionalin÷s 
jūrininko knygel÷s, paso ar kitų panašių 
asmens kelion÷s dokumentų įsigijimo, 
tačiau įskaitant mokesčius už vizas, 
kuriuos sumoka laivo savininkas, ir 
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 c) užtikrina, kad jos teritorijoje 
veikiančios jūrininkų samdos ir 
įdarbinimo tarnybos: 

 i) tvarkytų nuolat atnaujinamą visų 
jūrininkų, pasamdytų ar įdarbintų 
naudojantis tokių tarnybų paslaugomis, 
registrą ir pateiktų jį valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai patikrinimui; 

 ii) pasirūpintų, kad jūrininkai būtų 
informuoti apie savo teises ir pareigas 
pagal darbo sutartis prieš įdarbinimą arba 
per įdarbinimo procedūrą ir kad 
jūrininkams būtų sudarytos tinkamos 
sąlygos susipažinti su savo darbo 
sutartimis prieš jas pasirašant ir jas 
pasirašius, taip pat kad jiems būtų 
įteikiama sutarčių kopija; 

 iii) tikrintų, kad jų pasamdyti ar įdarbinti 
jūrininkai būtų kvalifikuoti ir tur÷tų 
konkrečiam darbui atlikti būtinus 
dokumentus, taip pat kad jūrininkų darbo 
sutartys atitiktų taikomus įstatymus ir 
kitus teis÷s aktus bei visas kolektyvines 
sutartis, kurios laikomos darbo sutarties 
dalimi; 

 iv) pasirūpintų, kiek tai praktiškai 
įmanoma, kad laivo savininkas tur÷tų 
priemonių jūrininkams nuo įstrigimo 
užsienio šalies uoste apsaugoti; 

 v) nagrin÷tų visus skundus d÷l jų veiklos, 
į juos reaguotų ir praneštų valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai apie visus 
neišspręstus ginčus; 

 vi) pasitelkdamos draudimą ar kitą 
lygiavertę tinkamą priemonę, įdiegtų 
apsaugos sistemą, skirtą jūrininkų 
piniginiams nuostoliams, kurių jie gali 
patirti d÷l samdos ir įdarbinimo tarnybos 
arba atitinkamo laivo savininko 
negeb÷jimo įvykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus pagal jūrininko darbo 
sutartį, atlyginti. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Pakeitimas  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 15a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15a. Atitinkamos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
būtų nustatyta tinkama tvarka ir 
procedūros, kurios prireikus būtų 
taikomos skundams d÷l jūrininkų samdos 
ir įdarbinimo tarnybų veiklos tirti, 
įtraukiant, kai tinkama, laivų savininkų ir 
jūrininkų atstovus. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Pakeitimas  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Pranešimas A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

V÷liavos valstyb÷s įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 

2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos 

transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą d÷l Konvencijos d÷l darbo jūrų 

laivyboje 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5b straipsnio 16a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a. Jei valstyb÷ nar÷ ratifikavo 2006 m. 
Konvenciją d÷l darbo jūrų laivyboje, 
pasibaigus dvylikos m÷nesių laikotarpiui 
nuo tos dienos, kai Tarptautinio darbo 
biuro generalinis direktorius įregistravo 
Konvencijos ratifikavimą, ši valstyb÷ nar÷, 
kiek tai praktiškai įmanoma, konsultuoja 
savo piliečius apie galimas problemas, 
susijusias su samda laivui, 
plaukiojančiam su 2006 m. Konvencijos 
d÷l darbo jūrų laivyboje neratifikavusios 
valstyb÷s v÷liava, kol įsitikina, kad 
taikomi šiame straipsnyje nustatytiems 
standartams lygiaverčiai standartai. 
Taikant priemones, kurių valstyb÷ nar÷ 
imasi šiam tikslui pasiekti, negalima 
pažeisti sutartyse, kurių šalys gali būti ši 
valstyb÷ nar÷ ir kita atitinkama šalis, 
nustatyto laisvo darbuotojų jud÷jimo 
principo. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/68 

Pakeitimas  68 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 
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 17a. Kiekviena valstyb÷ nar÷, kuriai 
taikoma 16 dalis, reikalauja, kad su jos 
v÷liava plaukiojančių laivų savininkai, 
besinaudojantys valstyb÷se ar teritorijose, 
kuriose netaikoma 2006 m. Konvencija 
d÷l darbo jūrų laivyboje, įsteigtų 
jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnybų 
paslaugomis, užtikrintų, kiek tai 
praktiškai įmanoma, kad šios tarnybos 
atitiktų 5–18 dalyse nustatytus 
reikalavimus. 
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 18a. Nei viena iš 5–18 dalių nuostatų 
nelaikoma prielaida mažinti laivų 
savininkų atsakomybę ir įsipareigojimus, 
taip pat valstyb÷s nar÷s atsakomybę ir 
įsipareigojimus, susijusius su jos v÷liava 
plaukiojančiais laivais. 

Or. en 

 

 


