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11.3.2013 A7-0037/56 

Poprawka  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Szczegółowe wymogi dotyczące 
wdroŜenia ust. 1 określono w ust. 5–18 
poniŜej. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Poprawka  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. KaŜde państwo członkowskie 
ustanawia skuteczny system inspekcji i 
monitoringu w celu egzekwowania 
zobowiązań wynikających z niniejszego 
artykułu w zakresie udostępniania siły 
roboczej. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Poprawka  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Informacje o systemie, o którym mowa 
w ust. 3, w tym równieŜ o metodzie oceny 
jego skuteczności, uwzględnia się w 
sprawozdaniach państwa członkowskiego 
składanych w Międzynarodowym Biurze 
Pracy zgodnie z art. 22 statutu Biura. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Poprawka  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Wszyscy marynarze mają dostęp do 
sprawnego, odpowiedniego i godnego 
zaufania systemu poszukiwania 
zatrudnienia na statku bez konieczności 
wnoszenia opłat. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Poprawka  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. SłuŜby naboru i pośrednictwa pracy 
marynarzy działające na terytorium 
państwa członkowskiego spełniają normy 
określone w ust. 5–18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Poprawka  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. KaŜde państwo członkowskie wymaga, 
by odnośnie do marynarzy pracujących na 
statku pływającym pod jego banderą 
armatorzy korzystający ze słuŜb naboru i 
pośrednictwa pracy marynarzy w krajach 
lub na terytoriach, gdzie Konwencja o 
pracy na morzu z 2006 r. nie obowiązuje, 
dbali o to, aby słuŜby te spełniały wymogi 
określone w ust. 5–18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Poprawka  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10a. JeŜeli na terytorium państwa 
członkowskiego działają prywatne 
podmioty zajmujące się naborem i 
pośrednictwem pracy marynarzy, których 
podstawowym celem jest nabór i 
pośrednictwo pracy dla marynarzy lub 
które dokonują naboru i pełnią rolę 
pośrednika dla znaczącej liczby 
marynarzy, wymaga się, by podmioty takie 
działały wyłącznie w oparciu o 
ustandaryzowany system licencjonowania 
lub certyfikacji bądź inną formę regulacji. 
System taki ustanawia się oraz dokonuje 
w nim modyfikacji lub zmian wyłącznie po 
konsultacji z zainteresowanymi 
organizacjami armatorów i marynarzy. W 
razie wątpliwości, czy niniejszy artykuł ma 
zastosowanie do danego prywatnego 
podmiotu świadczącego usługi naboru i 
pośrednictwa pracy marynarzy, kwestię tę 
rozstrzyga właściwy organ kaŜdego 
państwa członkowskiego po konsultacji z 
zainteresowanymi organizacjami 
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armatorów i marynarzy. Nie wspiera się 
nadmiernego wzrostu liczby prywatnych 
podmiotów świadczących usługi naboru i 
pośrednictwa pracy. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Poprawka  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a. Postanowienia ust. 10 mają równieŜ 
zastosowanie – w zakresie, w jakim 
właściwy organ państwa członkowskiego 
uznał je za właściwe po konsultacji z 
zainteresowanymi organizacjami 
armatorów i marynarzy – w kontekście 
usług naboru i pośrednictwa pracy 
świadczonych przez organizację 
marynarzy na terytorium państwa 
członkowskiego w celu naboru marynarzy 
będących obywatelami tego państwa 
członkowskiego do pracy na statkach 
pływających pod jego banderą. Usługi, 
których dotyczy niniejszy ustęp, spełniają 
następujące warunki: 

 a) usługa naboru i pośrednictwa pracy 
świadczona jest zgodnie z 
postanowieniami układu zbiorowego 
pracy pomiędzy tą organizacją a 
armatorem; 

 b) zarówno organizacja marynarzy, jak i 
armator mają siedzibę na terytorium 
państwa członkowskiego; 
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 c) państwo członkowskie posiada przepisy 
ustawowe i wykonawcze lub procedurę 
autoryzacji bądź rejestracji układu 
zbiorowego pracy umoŜliwiającego 
świadczenie usług w zakresie naboru i 
pośrednictwa pracy; oraz 

 d) usługi naboru i pośrednictwa pracy 
świadczone są w sposób uporządkowany 
oraz stosowane są środki ochrony i 
promocji praw pracowniczych marynarzy 
porównywalne ze środkami określonymi w 
ust. 13. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Poprawka  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a. śadnego z postanowień zawartych w 
ust. 1–18 nie interpretuje się jako: 

 a) uniemoŜliwiającego państwu 
członkowskiemu świadczenie bezpłatnych 
publicznych usług naboru i pośrednictwa 
pracy marynarzy w ramach polityki 
zmierzającej do zaspokojenia potrzeb 
marynarzy i armatorów, niezaleŜnie od 
tego, czy słuŜby świadczące takie usługi 
stanowią część publicznych słuŜb 
zatrudnienia świadczących usługi dla 
wszystkich pracowników i pracodawców, 
czy teŜ są z nimi skoordynowane; lub 

 b) narzucającego państwu 
członkowskiemu obowiązek ustanowienia 
na swoim terytorium systemu prywatnych 
usług naboru i pośrednictwa pracy 
marynarzy. 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.3.2013 A7-0037/65 

Poprawka  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 13a. Państwo członkowskie przyjmujące 
system, o którym mowa w ust. 10 lit. a) 
niniejszego artykułu, przy pomocy 
przepisów ustawowych i wykonawczych 
lub innych środków co najmniej: 

 a) zakazuje podmiotom świadczącym 
usługi naboru i pośrednictwa pracy 
marynarzy uŜywania środków, 
mechanizmów lub wykazów z myślą o 
przeszkodzeniu marynarzom w podjęciu 
lub odwiedzeniu ich od podjęcia 
zatrudnienia, do którego mają 
odpowiednie kwalifikacje; 

 b) wymaga, aby marynarz nie ponosił 
bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani 
po części, Ŝadnych opłat za nabór, 
pośrednictwo pracy lub zapewnienie mu 
zatrudnienia, z wyjątkiem kosztów 
otrzymania wymaganych na mocy 
przepisów krajowych: świadectwa 
zdrowia, krajowej ksiąŜeczki Ŝeglarskiej i 
paszportu lub innych podobnych 
dokumentów uprawniających do podróŜy, 
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nie wliczając w to jednak kosztów 
uzyskania wiz, które ponosi armator; oraz 

 c) gwarantuje, Ŝe podmioty świadczące 
usługi naboru i pośrednictwa pracy dla 
marynarzy na jego terytorium: 

 (i) posiadają aktualny rejestr wszystkich 
marynarzy rekrutowanych lub 
skierowanych do pracy za ich 
pośrednictwem, dostępny w przypadku 
inspekcji prowadzonej przez właściwy 
organ państwa członkowskiego; 

 (ii) dbają o to, aby marynarze byli 
informowani o swoich prawach i 
obowiązkach wynikających z umowy o 
pracę, zanim zostaną zatrudnieni lub w 
trakcie procesu zatrudniania oraz aby 
marynarze mieli moŜliwość zapoznania się 
ze swoimi umowami o pracę przed ich 
podpisaniem i po ich podpisaniu oraz by 
otrzymywali kopię umowy; 

 (iii) sprawdzają, czy marynarze 
rekrutowani lub kierowani do pracy za ich 
pośrednictwem są wykwalifikowani i 
posiadają dokumenty niezbędne do 
wykonywania danej pracy oraz czy umowy 
o pracę zawierane przez marynarzy są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi oraz 
układami zbiorowymi pracy, które 
stanowią część umowy o pracę; 

 (iv) w granicach własnych moŜliwości 
dbają o to, aby armator dysponował 
środkami zabezpieczającymi marynarzy 
przed pozostawieniem w obcym porcie; 

 (v) zapoznają się ze wszelkimi skargami 
dotyczącymi ich działalności, reagują na 
nie oraz informują właściwy organ 
państwa członkowskiego o wszelkich 
nierozstrzygniętych sporach; 

 (vi) ustanawiają system ochrony w postaci 
ubezpieczenia lub odpowiedniego 
równowaŜnego rozwiązania w celu 
wyrównania marynarzom strat 
pienięŜnych, które mogą oni ponieść w 
wyniku nieskuteczności usługi naboru i 
pośrednictwa pracy lub niewypełnienia 
przez armatora zobowiązań wynikających 
z umowy o pracę. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Poprawka  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 15a. Właściwy organ państwa 
członkowskiego dba o to, aby istniały 
odpowiednie narzędzia i procedury 
sprawdzania w razie konieczności 
zasadności skarg dotyczących działalności 
podmiotów świadczących usługi naboru i 
pośrednictwa pracy marynarzy, 
obejmujące w stosownych przypadkach 
przedstawicieli armatorów i marynarzy. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Poprawka  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Sprawozdanie A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 

2009/13/WE w sprawie wdroŜenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 

Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie 

Konwencji o pracy na morzu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 16a. JeŜeli państwo członkowskie 
ratyfikowało Konwencję o pracy na morzu 
z 2006 r. oraz upłynął okres 12 miesięcy 
rozpoczynający się w dniu następującym 
po zarejestrowaniu ratyfikacji u dyrektora 
generalnego Międzynarodowego Biura 
Pracy, państwo to, w miarę moŜliwości, 
informuje swoich obywateli o 
ewentualnych problemach wynikających z 
podjęcia pracy na statku pływającym pod 
banderą państwa, które nie ratyfikowało 
Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., do 
czasu uzyskania pewności, Ŝe 
zastosowanie mają normy równowaŜne z 
normami ustalonymi na mocy niniejszego 
artykułu. Środki podejmowane w tym celu 
przez państwo członkowskie nie są 
sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu 
pracowników, zapisaną w traktatach, 
których dane państwo członkowskie i 
państwo trzecie są stronami. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 17a. KaŜde państwo członkowskie, do 
którego ma zastosowanie ust. 16, wymaga, 
by armatorzy statków pływających pod 
jego banderą, którzy korzystają z usług 
naboru i pośrednictwa pracy marynarzy 
świadczonych przez podmioty 
zarejestrowane w krajach i na obszarach, 
gdzie Konwencja o pracy na morzu z 
2006 r. nie obowiązuje, dbali o to, aby w 
miarę moŜliwości usługi te spełniały 
wymogi określone w ust. 5–18. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 b – ustęp 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a. śadnego z postanowień zawartych w 
ust. 5–18 nie interpretuje się jako 
pomniejszającego zobowiązania i 
obowiązki armatorów lub państwa 
członkowskiego w odniesieniu do statków 
pływających pod jego banderą. 
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