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11.3.2013 A7-0037/56 

Alteração  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Nos n.
os
 5 a 18 «infra», figuram 

requisitos circunstanciados para a 

aplicação do n.º 1. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Alteração  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem adotar 

um sistema eficaz de inspeção e vigilância 

para fazerem cumprir as suas 

responsabilidades enquanto fornecedores 

de mão-de-obra nos termos do presente 

artigo. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Alteração  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Informações relativas ao sistema 

mencionado no n.º 3, incluindo o método 

utilizado para avaliar a sua eficácia, 

deverão figurar nos relatórios 

apresentados pelos Estados-Membros ao 

Secretariado Internacional do Trabalho, 

ao abrigo do artigo 22.º da respetiva 

Constituição. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Alteração  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os marítimos devem ter acesso a um 

sistema eficiente, adequado e transparente 

de, sem custos, poderem ter trabalho a 

bordo de um navio. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

11.3.2013 A7-0037/60 

Alteração  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Os serviços de recrutamento e 

colocação dos marítimos que operam no 

território de um Estado-Membro devem 

agir em conformidade com as normas 

estabelecidas nos n.
os
 5 a 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Alteração  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Os Estados-Membros devem exigir, 

no que respeita aos marítimos que 

trabalham a bordo de navios que arvoram 

a sua bandeira, que os armadores que 

utilizam serviços de recrutamento e 

colocação de marítimos estabelecidos em 

países ou territórios aos quais não se 

aplique a presente Convenção garantam 

que tais serviços respeitem as prescrições 

previstas nos n.
os
 5 a 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Alteração  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-A. Quando há serviços privados de 

recrutamento e colocação de marítimos a 

operar no território de um 

Estado-Membro, cujo objetivo principal 

consista no recrutamento e na colocação 

de marítimos, ou que recrutem e 

coloquem um número significativo de 

marítimos, tais serviços só podem exercer 

a sua atividade ao abrigo de um sistema 

normalizado de licenciamento ou 

certificação, ou de qualquer outra forma 

de regulamentação. Esse sistema só pode 

ser estabelecido, modificado ou 

substituído após consulta às organizações 

interessadas de armadores e de marítimos.  

Em caso de dúvida sobre a aplicação do 

presente artigo a um dado serviço privado 

de recrutamento e colocação, a questão 

será regulada pela autoridade competente 

de cada Estado-Membro, após consulta às 

organizações interessadas de armadores e 

de marítimos. Será desencorajada a 

proliferação excessiva destes serviços 
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privados de recrutamento e colocação. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Alteração  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. As disposições do n.º 10 aplicam-se 

também – na medida em que a autoridade 

competente do Estado-Membro, após 

consulta às organizações interessadas de 

armadores e de marítimos, as considere 

adequadas – aos serviços de recrutamento 

e colocação assegurados por uma 

organização de marítimos no território de 

um Estado-Membro para fornecer 

marítimos provenientes desse Estado-

-Membro a navios que arvorem a sua 

bandeira. Os serviços a que se refere este 

número são os que preenchem as 

seguintes condições: 

 (a) o serviço de recrutamento e colocação 

é gerido de acordo com uma convenção 

coletiva celebrada entre esta organização 

e um armador; 

 (b) tanto a organização de marítimos, 

como o armador, estão estabelecidos no 

território do Estado-Membro; 

 (c) o Estado-Membro dispõe de uma 

legislação nacional ou de um 
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procedimento para autorizar ou registar a 

convenção coletiva que permite a 

exploração do serviço de recrutamento e 

colocação; e  

 (d) o serviço de recrutamento e colocação 

é gerido de acordo com a lei e existem 

medidas comparáveis às previstas no 

n.º 13 para proteger e promover os 

direitos dos marítimos em matéria de 

emprego. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Alteração  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 12-A. Nada nos n.
os
 1 a 18 tem por efeito: 

 (a) impedir um Estado-Membro de 

assegurar um serviço público gratuito de 

recrutamento e colocação de marítimos, 

no quadro de uma política que vise 

responder às necessidades dos marítimos 

e dos armadores, quer esse serviço faça 

parte do serviço público de emprego 

aberto a todos os trabalhadores e 

empregadores, quer atue em coordenação 

com ele; ou 

 (b) impor a um Estado-Membro a 

obrigação de estabelecer no seu território 

um sistema de gestão de serviços privados 

de recrutamento e colocação de 

marítimos. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Alteração  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 13-A. Os Estados-Membros que adotem o 

sistema a que se refere o n.º 10-A do 

presente artigo devem, por via de 

legislação, regulamentação ou outras 

medidas, no mínimo: 

 (a) proibir os serviços de recrutamento e 

colocação de marítimos de recorrer a 

meios, mecanismos ou listas para impedir 

ou dissuadir os marítimos de obter um 

emprego para o qual possuam as 

qualificações requeridas; 

 (b) proibir que seja exigido o pagamento 

de honorários ou outros custos aos 

marítimos, direta ou indiretamente, no 

todo ou em parte, para o recrutamento, a 

colocação ou a obtenção de um emprego, 

além do custo que os marítimos devem 

assumir para obter um certificado médico 

nacional obrigatório, o certificado 

profissional nacional e um passaporte ou 

qualquer outro documento pessoal de 

viagem similar, excetuando o custo dos 

vistos, que deve ficar a cargo do armador; 
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e  

 (c) garantir que os serviços de 

recrutamento e colocação de marítimos 

que operam no seu território: 

 (i) tenham à disposição, para efeitos de 

inspeção por parte da autoridade 

competente dos Estados-Membros, um 

registo atualizado de todos os marítimos 

recrutados ou colocados por seu 

intermédio; 

 (ii) se certifiquem de que, antes da 

contratação ou no decurso do processo de 

contratação, os marítimos sejam 

informados dos direitos e das obrigações 

enunciados no seu contrato de trabalho, 

que sejam adotadas as disposições 

necessárias para que os marítimos possam 

examinar o seu contrato de trabalho antes 

e depois da respetiva assinatura e que lhes 

seja entregue um exemplar do contrato; 

 (iii) verifiquem que os marítimos 

recrutados ou colocados por seu 

intermédio possuem as qualificações e os 

documentos necessários para o emprego 

em questão e que os contratos de trabalho 

marítimo estejam em conformidade com a 

legislação aplicável e com todas as 

convenções coletivas que fazem parte do 

contrato de trabalho; 

 (iv) se assegurem de que o armador tem, 

na medida do possível, meios para evitar 

que os marítimos sejam abandonados 

num porto estrangeiro; 

 (v) examinem todas as queixas relativas 

às suas atividades, dando-lhes resposta, e 

avisem a autoridade competente do 

Estado-Membro das queixas para as quais 

não foi encontrada solução; 

 (vi) implementem um sistema de proteção, 

sob a forma de garantia ou de outra 

medida equivalente adequada, para 

indemnizar os marítimos que sofram 

perdas financeiras pelo facto de o serviço 

de recrutamento e colocação, ou o 

armador, não terem cumprido as 

obrigações que lhes eram devidas por 

força do contrato de trabalho. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Alteração  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 15-A. A autoridade competente do Estado-

-Membro em causa deve assegurar-se de 

que existem mecanismos e procedimentos 

apropriados para, se necessário, 

investigar as queixas relativas às 

atividades dos serviços de recrutamento e 

colocação de marítimos, envolvendo, se 

for caso disso, os representantes dos 

armadores e dos marítimos. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

11.3.2013 A7-0037/67 

Alteração  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 16-A. Sempre que um Estado-Membro 

tenha ratificado a Convenção do 

Trabalho Marítimo, de 2006, e entretanto 

tiver decorrido um período de 12 meses a 

contar do dia seguinte ao do registo da 

sua ratificação junto do Diretor-Geral do 

Secretariado Internacional do Trabalho, 

esse Estado-Membro deve, na medida do 

possível, informar os seus cidadãos 

nacionais acerca dos problemas que 

poderão resultar do recrutamento num 

navio que arvora a bandeira de um 

Estado que não tenha ratificado a 

Convenção do Trabalho Marítimo, de 

2006, até ficar estabelecido que serão 

aplicadas normas equivalentes às fixadas 

pelo presente artigo. As medidas tomadas 

para este efeito pelo Estado-Membro não 

devem contrariar o princípio da livre 

circulação de trabalhadores estabelecido 

em tratados de que o Estado-Membro e o 

outro país possam ser partes. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/68 

Alteração  68 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 17-A. Os Estados-Membros aos quais se 

aplique o disposto no n.º 16 devem exigir 

que os armadores de navios que arvoram 

a sua bandeira e utilizam serviços de 

recrutamento e colocação de marítimos 

estabelecidos em países ou territórios aos 

quais não se aplique a Convenção do 

Trabalho Marítimo, de 2006, garantam, 

na medida do possível, que os referidos 

serviços respeitem as prescrições previstas 

nos n.
os
 5 e 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/69 

Alteração  69 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relatório A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 

2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes relativo 

à Convenção do Trabalho Marítimo 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 5-B – n.º 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 18-A. Nada nos n.
os
 5 a 18 tem por efeito 

limitar as obrigações e responsabilidades 

dos armadores ou de um Estado-Membro 

relativamente aos navios que arvoram a 

sua bandeira. 

Or. en 

 

 


