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11.3.2013 A7-0037/56 

Amendement  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  2 bis. Gedetailleerde bepalingen over de 

uitvoering van lid 1 staan hieronder in de 

leden 5 tot 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Amendement  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Elke lidstaat richt een doeltreffend 

inspectie- en toezichtsysteem op om zijn 

verantwoordelijkheden krachtens dit 

artikel om werknemers te leveren na te 

komen. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Amendement  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  4 bis. Informatie over het in lid 3 

vermelde systeem, met inbegrip van de 

methode die gebruikt wordt om de 

doeltreffendheid ervan te beoordelen, 

wordt opgenomen in de verslagen van de 

lidstaat aan het Internationaal 

Arbeidsbureau ingevolge artikel 22 van de 

Oprichtingsakte van dit Bureau. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Amendement  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  6 bis. Alle zeevarenden hebben toegang 

tot een efficiënt, geschikt, aan een 

verantwoordingsplicht onderworpen 

systeem om een baan te vinden aan boord 

van een schip, zonder kosten voor de 

zeevarende. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Amendement  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  7 bis. De op het grondgebied van een 

lidstaat werkzame selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden 

voldoen aan de in de leden 5 tot 18 

vermelde normen. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Amendement  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  8 bis. Met betrekking tot zeevarenden die 

op een schip werken dat de vlag van een 

lidstaat voert, eist die lidstaat van de 

reders die gebruik maken van selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden die 

gevestigd zijn in landen of gebieden waar 

het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

van 2006 niet van toepassing is, dat zij 

ervoor zorgen dat die diensten de in de 

leden 5 tot 18 vermelde voorschriften 

naleven. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Amendement  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  10 bis. Wanneer op het grondgebied van 

een lidstaat particuliere selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden 

werkzaam zijn die de selectie en werving 

van zeevarenden als voornaamste doel 

hebben of die een aanzienlijk aantal 

zeevarenden selecteren en werven, mogen 

deze diensten alleen worden geëxploiteerd 

overeenkomstig een gestandaardiseerd 

licentie- of certificeringssysteem of een 

andere vorm van regulering. Dit systeem 

wordt alleen na raadpleging van de 

betrokken organisaties van reders en 

zeevarenden opgericht, gewijzigd of 

veranderd. Bij twijfel over de 

toepasselijkheid van dit artikel op een 

particuliere selectie- en wervingsdienst, 

neemt de bevoegde autoriteit in elke 

lidstaat na raadpleging van de betrokken 

organisaties van reders en zeevarenden 

een beslissing ter zake. Een ongepaste 

verspreiding van particuliere selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden wordt 
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niet aangemoedigd. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Amendement  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  11 bis. De bepalingen van lid 10 zijn ook 

van toepassing - voor zover de bevoegde 

instantie van de lidstaat deze, in overleg 

met de betrokken organisaties van reders 

en zeevarenden, gepast acht - op selectie- 

en wervingsdiensten die op het 

grondgebied van de lidstaat door een 

organisatie van zeevarenden worden 

geëxploiteerd voor het leveren van 

zeevarenden die onderdanen van die 

lidstaat zijn, aan schepen die onder zijn 

vlag varen. Dit lid is van toepassing op 

diensten die aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

 (a) de selectie- en wervingsdienst wordt 

geëxploiteerd overeenkomstig een 

collectieve arbeidsovereenkomst tussen 

die organisatie en een reder; 

 (b) zowel de organisatie van zeevarenden 

als de reder is op het grondgebied van de 

lidstaat gevestigd; 

 (c) in de lidstaat is er nationale wet- of 

regelgeving of een procedure om de 
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collectieve arbeidsovereenkomst waarbij 

de exploitatie van de selectie- en 

wervingsdienst wordt toegestaan, goed te 

keuren of te registreren; en 

 (d) de selectie- en wervingsdienst wordt op 

een ordelijke manier geëxploiteerd en er 

is voorzien in maatregelen ter 

bescherming en bevordering van de 

arbeidsrechten van zeevarenden die 

vergelijkbaar zijn met die in lid 13. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Amendement  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis. Niets in de leden 1 tot 18 wordt 

geacht: 

 (a) een lidstaat te beletten een gratis, 

openbare selectie- en wervingsdienst voor 

zeevarenden te handhaven in het kader 

van een beleid om aan de behoeften van 

zeevarenden en reders tegemoet te komen, 

ongeacht of deze dienst deel uitmaakt van 

of gecoördineerd is met een openbare 

werkgelegenheidsdienst voor alle 

werknemers en werkgevers; of 

 (b) een lidstaat te verplichten om op zijn 

grondgebied een systeem voor de 

exploitatie van particuliere selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden op te 

richten. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Amendement  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis. Een lidstaat die een in lid 10 bis 

van dit artikel vermeld systeem opricht, 

moet in zijn wet- en regelgeving of andere 

maatregelen ten minste: 

 (a) selectie- en wervingsdiensten voor 

zeevarenden verbieden middelen, 

mechanismen of lijsten te gebruiken die 

beogen zeevarenden te beletten of te 

ontmoedigen een baan te verwerven 

waarvoor zij opgeleid zijn; 

 (b) eisen dat geen enkele vergoeding of 

andere kosten voor de selectie of werving 

van zeevarenden of voor het verschaffen 

van werk aan zeevarenden rechtstreeks of 

onrechtstreeks, deels of geheel, door de 

zeevarende worden gedragen, behalve de 

kosten voor de zeevarende om een 

nationaal, wettelijk voorgeschreven 

medisch attest, het nationaal boek voor de 

zeevarende en een paspoort of andere, 

soortgelijke persoonlijke reisdocumenten 

te verkrijgen, met uitzondering echter van 

de kosten voor visa, die door de reder 
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worden gedragen; en 

 (c) garanderen dat op zijn grondgebied 

werkzame selectie- en wervingsdiensten 

voor zeevarenden: 

 (i) een actueel register bijhouden van alle 

via hen geselecteerde of geworven 

zeevarenden, dat beschikbaar is voor 

inspectie door de bevoegde instantie van 

de lidstaat; 

 (ii) ervoor zorgen dat zeevarenden vóór of 

in de loop van de aanwerving 

geïnformeerd worden over hun rechten en 

plichten in het kader van hun 

arbeidsovereenkomst en dat correcte 

regelingen worden getroffen zodat 

zeevarenden hun arbeidsovereenkomst 

voor en na de ondertekening kunnen 

nazien en een exemplaar van de 

overeenkomst ontvangen; 

 (iii) nagaan of de via hen geselecteerde of 

geworven zeevarenden een opleiding 

hebben genoten en de voor de betrokken 

baan noodzakelijke documenten hebben, 

en of de arbeidsovereenkomst van de 

zeevarenden in overeenstemming is met 

de toepasselijke wet- en regelgeving en 

een eventuele collectieve 

arbeidsovereenkomst die deel uitmaakt 

van de arbeidsovereenkomst; 

 (iv) in de mate van het mogelijke ervoor 

zorgen dat de reder de middelen heeft om 

te voorkomen dat zeevarenden stranden in 

een buitenlandse haven; 

 (v) elke klacht over hun werkzaamheden 

onderzoeken en erop antwoorden en de 

bevoegde instantie van de lidstaat in 

kennis stellen van niet-afgehandelde 

klachten; 

 (vi) een beschermingssysteem oprichten 

door middel van een verzekering of een 

gelijkwaardige gepaste maatregel, om 

zeevarenden te vergoeden voor financieel 

verlies dat zij geleden hebben omdat een 

selectie- en wervingsdienst of de 

betrokken reder zijn verplichtingen jegens 

de zeevarenden op grond van de 

arbeidsovereenkomst niet is nagekomen. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Amendement  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  15 bis. De bevoegde instantie van de 

betrokken lidstaat zorgt ervoor dat er een 

geschikt systeem en geschikte procedures 

bestaan voor het, zo nodig, onderzoeken 

van klachten over de activiteiten van 

selectie- en wervingsdiensten voor 

zeevarenden, waarbij, indien gepast, 

vertegenwoordigers van reders en 

zeevarenden worden betrokken. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Amendement  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  16 bis. Als een lidstaat het Verdrag 

betreffende maritieme arbeid van 2006 

heeft geratificeerd en een periode van 

twaalf maanden verlopen is, te rekenen 

vanaf de dag na de registratie van deze 

ratificatie bij de directeur-generaal van 

het Internationaal Arbeidsbureau, stelt 

hij, voor zover mogelijk, zijn onderdanen 

in kennis van de mogelijke problemen bij 

aanmonstering op een schip dat onder de 

vlag vaart van een staat die het Verdrag 

betreffende maritieme arbeid van 2006 

niet heeft geratificeerd, totdat hij zich 

ervan heeft vergewist dat er normen 

toegepast worden die gelijkwaardig zijn 

aan de in dit artikel vastgestelde normen. 

De maatregelen die de lidstaat hiertoe 

neemt, zijn niet strijdig met het beginsel 

van vrij verkeer van werknemers dat is 

verankerd in de verdragen waarbij de 

lidstaat en de andere betrokken staat 

eventueel partij zijn. 
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Or. en 



 

AM\930130NL.doc  PE507.348v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.3.2013 A7-0037/68 

Amendement  68 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  17 bis. Elke lidstaat waarop lid 16 van 

toepassing is, eist dat reders van schepen 

die onder zijn vlag varen en selectie- en 

wervingsdiensten voor zeevarenden 

gebruiken die gevestigd zijn in landen of 

gebieden waar het Verdrag betreffende 

maritieme arbeid van 2006 niet van 

toepassing is, in de mate van het 

mogelijke ervoor zorgen dat die diensten 

voldoen aan de in leden 5 tot 18 vermelde 

vereisten. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/69 

Amendement  69 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Verslag A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 

2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 

inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter – lid 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  18 bis. Niets in de leden 5 tot 18 mag 

worden geïnterpreteerd als een 

vermindering van de verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van reders of van 

een lidstaat met betrekking tot schepen die 

zijn vlag voeren. 

Or. en 

 

 


