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11.3.2013 A7-0037/56 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 2a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Podrobné požiadavky na uplatňovanie 
odseku 1 sa stanovujú v odsekoch 5 až 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 3a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Každý členský štát zriadi účinný 
systém inšpekcií a monitorovací systém na 
vykonávanie úloh v rámci svojej 
zodpovednosti pri poskytovaní pracovnej 
sily podľa tohto článku. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 4a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. Informácie o systéme uvedenom v 
odseku 3 vrátane metódy použitej na 
hodnotenie jeho účinnosti sa začlenia do 
správ členských štátov pre Medzinárodný 
úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto 
úradu. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 6a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6a. Všetci námorníci majú prístup k 
efektívnemu, primeranému a 
zodpovednému systému na hľadanie 
zamestnania na palube lode bez poplatku 
pre námorníka. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 7a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. Služby náboru a umiestňovania 
námorníkov, ktoré sa poskytujú na území 
členského štátu, sú v súlade s normami 
stanovenými v odsekoch 5 až 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 8a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8a. Každý členský štát vyžaduje, pokiaľ 
ide o námorníkov, ktorí pracujú na 
lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, 
aby majitelia, ktorí využívajú služby 
náboru a umiestňovania námorníkov, 
ktoré sídlia v krajinách alebo na 
územiach, v ktorých sa Dohovor o 
pracovných normách v námornej doprave 
z roku 2006 neuplatňuje, zabezpečili, aby 
tieto služby boli v súlade s požiadavkami 
stanovenými v odsekoch 5 až 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 10a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 10a. Ak má členský štát súkromné služby 
náboru a umiestňovania námorníkov 
pôsobiace na jeho území, ktorých 
primárnym cieľom je nábor 
a umiestňovanie námorníkov alebo ktoré 
vykonávajú nábor a umiestňujú značný 
počet námorníkov, tieto služby sa 
poskytujú len v súlade so 
štandardizovaným systémom licencií alebo 
osvedčení alebo iných foriem regulácie. 
Tento systém sa stanovuje, upravuje alebo 
mení iba po konzultácii s majiteľmi lodí 
a príslušných organizácií námorníkov.  V 
prípade pochybností, či sa tento článok 
uplatňuje na súkromnú službu náboru 
a umiestňovania námorníkov, o tejto 
otázke rozhodne príslušný orgán v 
každom členskom štáte po porade s 
príslušnými organizáciami vlastníkov lodí 
a námorníkov. Neopodstatnený rast počtu 
súkromných služieb náboru a 
umiestňovania námorníkov sa 
nepodporuje. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 11a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 11a. Ustanovenia odseku 10 sa uplatňujú 
tiež – v rozsahu, v akom ich príslušný 
orgán členského štátu po konzultácii 
s príslušnými organizáciami vlastníkov 
lodí a organizácií námorníkov považuje za 
vhodné – v kontexte služieb náboru a 
umiestňovania poskytovaných 
organizáciami námorníkov na území 
členského štátu na zabezpečenie 
námorníkov, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tohto členského štátu, pre 
lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. 
Služby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, 
spĺňajú tieto podmienky: 

 a) služby náboru a umiestňovania sa 
poskytujú na základe zmluvy 
o kolektívnom vyjednávaní medzi danou 
organizáciou a vlastníkom lode; 

 b) organizácia námorníkov a vlastník lode 
sídlia na území členského štátu; 

 c) členský štát má vnútroštátne zákony 
alebo predpisy alebo postup na povolenie 
zmluvy o kolektívnom vyjednávaní alebo 
jej registráciu, pričom táto zmluva 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

umožňuje poskytovanie služby náboru a 
umiestňovania; a 

 d) služba náboru a umiestňovania sa 
poskytuje riadnym spôsobom a sú prijaté 
opatrenia na ochranu a podporu 
zamestnaneckých práv námorníkov 
porovnateľných s právami podľa odseku 
13. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  64 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 12a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 12a. Žiadne ustanovenie v odsekoch 1 až 
18 nemôže: 

 a) zabrániť členskému štátu, aby zachoval 
bezplatnú verejnú službu náboru a 
umiestňovania námorníkov v rámci 
politiky uspokojovania potrieb 
námorníkov a vlastníkov lodí, či je služba 
súčasťou verejnej služby zamestnanosti 
pre všetkých pracovníkov 
a zamestnávateľov alebo je s ňou 
koordinovaná ; alebo 

 b) uložiť členskému štátu povinnosť 
zaviesť systém na poskytovanie 
súkromných služieb náboru alebo 
umiestňovania pre námorníkov na svojom 
území. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 13a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 13a. Členský štát, ktorý prijme systém 
uvedený v odseku 10 písm. a) tohto 
článku, vo svojich zákonoch a právnych 
predpisoch alebo iných opatreniach 
prinajmenšom 

 a) zakáže službám náboru a 
umiestňovania námorníkov , aby používali 
prostriedky, mechanizmy alebo zoznamy, 
ktoré majú zabrániť námorníkom získať 
zamestnanie, pre ktoré sú kvalifikovaní, 
alebo ich od toho odradiť; 

 b) požaduje, aby námorníci neplatili 
žiadne poplatky ani iné výdavky za nábor, 
umiestnenie alebo zaistenie zamestnania 
námorníkom, hradené priamo či 
nepriamo, úplne alebo čiastočne, okrem 
poplatkov za získanie národného 
osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti, 
národnej námorníckej knižky a pasu 
alebo iného podobného osobného 
cestovného dokladu s výnimkou poplatku 
za vízum, ktorý hradí vlastník lode; a 

 c) zabezpečia, aby služby náboru a 
umiestňovania námorníkov poskytované 
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na jeho území: 
 (i) viedli aktualizovaný register všetkých 

námorníkov, v prípade ktorých 
uskutočnili nábor alebo ich umiestnili, a 
aby bol k dispozícii počas inšpekcie 
vykonávanej príslušným orgánom 
členského štátu; 

 (ii) sa uistili, že námorníci sú informovaní 
o svojich právach a povinnostiach v rámci 
svojich pracovných zmlúv pred procesom 
prijímania do zamestnania alebo po tomto 
procese a že sa prijali opatrenia, aby 
námorníci mohli preskúmať svoju 
pracovnú zmluvu pred jej podpisom a po 
ňom a aby získali kópiu zmluvy; 

 (iii) overili, že námorníci, ktorých prijali 
alebo umiestnili, sú kvalifikovaní a majú 
dokumenty potrebné pre danú prácu, a že 
pracovné zmluvy námorníkov sú v súlade 
s platnými zákonmi a predpismi a 
akoukoľvek kolektívnou zmluvou, ktorá je 
súčasťou pracovnej zmluvy; 

 (iv) sa uistili, pokiaľ je to možné, že 
vlastník lode má prostriedky, aby sa 
predišlo tomu, že námorníci budú 
zanechaní v zahraničnom prístave; 

 (v) preskúmali a reagovali na každú 
sťažnosť týkajúcu sa ich činností 
a oznámili príslušnému orgánu členského 
štátu akékoľvek nevyriešené sťažnosti; 

 (vi) vytvorili systém ochrany 
prostredníctvom poistenia alebo 
rovnocenného vhodného opatrenia, aby 
námorníkom boli uhradené peňažné 
straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
zlyhania služby náboru alebo 
umiestňovania alebo ak príslušný vlastník 
lode nesplnil svoje záväzky vyplývajúce 
z pracovnej zmluvy námorníkov. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 15a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 15a. V prípade potreby príslušný orgán 
dotknutého členského štátu zabezpečí 
zodpovedajúce mechanizmy a postupy na 
vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa 
činnosti služieb náboru a umiestňovania 
námorníkov, ktoré podľa potreby 
zahŕňajú zástupcov vlastníkov lodí a 
námorníkov. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 16a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 16a. Ak členský štát ratifikoval Dohovor o 
pracovných normách v námornej doprave 
z roku 2006 a uplynulo 12 mesiacov odo 
dňa nasledujúceho po registrácii 
ratifikácie generálnym riaditeľom 
Medzinárodného úradu práce, v čo 
najširšom rozsahu informuje svojich 
štátnych príslušníkov o možných 
problémoch v prípade zamestnania na 
lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou štátu, 
ktorý neratifikoval Dohovor o pracovných 
normách v námornej doprave z roku 
2006, a to až dovtedy, kým sa daný členský 
štát nepresvedčí, že sa uplatňujú normy 
rovnocenné s tými, ktoré stanovuje tento 
článok. Opatrenia prijaté na tento účel 
členským štátom nesmú byť v rozpore so 
zásadou voľného pohybu pracovníkov 
stanovenou v zmluvách, v ktorých členský 
štát a ostatné dotknuté krajiny môžu byť 
zmluvnými stranami. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/68 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  68 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 17a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 17a. Každý členský štát, na ktorý sa 
vzťahuje odsek 16, požaduje, aby vlastníci 
lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, ktorí 
využívajú služby náboru a umiestňovania 
námorníkov so sídlom v krajinách alebo 
na územiach, na ktorých sa neuplatňuje 
Dohovor o pracovných normách v 
námornej doprave z roku 2006, v čo 
najširšom rozsahu zabezpečili, aby tieto 
služby spĺňali požiadavky odsekov 5 až 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/69 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  69 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Jean Lambert 
v mene skupiny Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Správa A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Zodpovednosť vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa 

vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave 

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

Návrh smernice 
Článok 5b – odsek 18a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 18a. Žiadne ustanovenia v odsekoch 5 až 
18 sa nemôžu chápať tak, aby viedli k 
zníženiu povinností a zodpovednosti 
vlastníkov lodí alebo členského štátu, 
pokiaľ ide o lode, ktoré sa plavia pod jeho 
vlajkou. 

Or. en 

 

 


