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11.3.2013 A7-0037/56 

Ändringsförslag  56 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 2a. Utförliga föreskrifter om 
genomförandet av punkt 1 finns i 
punkterna 5–18 nedan. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Ändringsförslag  57 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 3a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 3a. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
effektivt system för att inspektera och 
övervaka att dess ansvar för rekrytering 
enligt denna artikel uppfylls. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.3.2013 A7-0037/58 

Ändringsförslag  58 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 4a. Information om det system som anges 
i punkt 3, bland annat den metod som 
används för att bedöma dess effektivitet, 
ska ingå i medlemsstatens rapporter till 
Internationella arbetsbyrån enligt 
artikel 22 i stadgan för detta organ. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Ändringsförslag  59 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 6a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 6a. Alla sjömän ska ha tillgång till ett 
effektivt, ändamålsenligt och 
redovisningsskyldigt 
arbetsförmedlingssystem för arbete 
ombord på fartyg utan kostnad för 
sjömännen. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Ändringsförslag  60 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 7a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 7a. Rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontor för sjömän som 
bedriver verksamhet på en medlemsstats 
territorium ska uppfylla de standarder 
som fastställs i punkterna 5–18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Ändringsförslag  61 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 8a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 8a. Varje medlemsstat ska, när det gäller 
sjömän som arbetar på fartyg som för dess 
flagg, kräva att redare som utnyttjar 
rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontor, som har sitt säte 
i länder eller territorier som inte tillämpar 
2006 års konvention om arbete till sjöss, 
försäkrar sig om att kontoren uppfyller de 
krav som fastställs i punkterna 5–18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/62 

Ändringsförslag  62 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 10a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 10a. Om det finns privata rekryterings- 
och arbetsförmedlingskontor på en 
medlemsstats territorium vars primära 
syfte är rekrytering av och 
arbetsförmedling för sjömän, eller som 
rekryterar och förmedlar sjömän i 
betydande omfattning, ska dessa drivas 
helt enligt ett standardiserat system för 
licensiering, certifiering eller annan form 
av reglering. Detta system ska inrättas, 
modifieras eller ändras endast efter 
samråd med berörda redar- och 
sjömansorganisationer. I de fall då det 
råder tveksamhet om huruvida denna 
artikel är tillämplig på privata 
rekryterings- och förmedlingskontor, ska 
frågan avgöras av den behöriga 
myndigheten i respektive medlemsstat 
efter samråd med berörda redar- och 
sjömansorganisationer. Otillbörlig 
spridning av privata rekryterings- och 
förmedlingskontor för sjömän ska inte 
uppmuntras. 
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Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Ändringsförslag  63 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 11a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 11a. Bestämmelserna i punkt 10 ska – i 
den mån den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten i samråd med berörda 
redar- och sjömansorganisationer 
bedömer dem som lämpliga – också 
tillämpas på rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontor som drivs av en 
sjömansorganisation på medlemsstatens 
territorium för att rekrytera sjömän som 
är medborgare i den medlemsstaten till 
fartyg som för dess flagg. De kontor som 
omfattas av denna punkt är sådana som 
uppfyller följande villkor: 

 a) Rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontoren drivs enligt ett 
kollektivavtal mellan den organisationen 
och en redare. 

 b) Både sjömansorganisationen och 
redaren har sitt säte på medlemsstatens 
territorium. 

 c) Medlemsstaten har nationella lagar och 
regler eller ett förfarande för 
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auktorisering eller registrering av det 
kollektivavtal som tillåter drift av 
rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontor.  

 d) Rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontoren drivs på ett 
välordnat sätt, och åtgärder vidtas för att 
skydda och främja sjömännens 
anställningsrättigheter på ett sätt som 
motsvarar föreskrifterna i punkt 13. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Ändringsförslag  64 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 12a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 12a. Ingenting i punkterna 1–18 ska 
anses 

 a) hindra en medlemsstat att driva 
kostnadsfri offentlig rekrytering och 
arbetsförmedling för sjömän för att 
uppfylla sjömännens och redarnas behov, 
oavsett om arbetsförmedlingen utgör en 
del av eller samordnas med en offentlig 
arbetsförmedling för alla arbetstagare och 
arbetsgivare, eller 

 b) ålägga en medlemsstat skyldigheten att 
införa ett system för drift av privata 
rekryterings- och arbetsförmedlingar för 
sjömän på dess territorium. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Ändringsförslag  65 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 13a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 13a. En medlemsstat som inför ett system 
som avses i punkt 10a i denna artikel ska i 
sina lagar och regler eller andra åtgärder 
åtminstone 

 a) förbjuda rekryterings- och 
arbetsförmedlingskontor för sjömän att 
använda metoder, ordningar eller listor 
som är avsedda att hindra sjömän från att 
få arbete som de är kvalificerade för, 

 b) föreskriva att inget arvode eller andra 
avgifter för rekrytering eller förmedling 
av sjömän eller för att skaffa anställning 
till sjömän bekostas direkt eller indirekt, 
helt eller delvis, av sjömännen, annat än 
kostnaden för läkarintyg som den 
nationella lagstiftningen föreskriver, 
nationell sjömansbok och pass eller 
liknande personliga resehandlingar, dock 
inte kostnaden för visum, som redaren ska 
svara för,  

 c) se till att rekryterings- och 
förmedlingskontor för sjömän som verkar 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

på dess territorium 

 i) för ett aktuellt register över alla sjömän 
som de rekryterat eller förmedlat, vilket 
ska vara tillgängligt för inspektion av den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten, 

 ii) säkerställer att sjömän före eller under 
anställningsförfarandet får information 
om sina rättigheter och skyldigheter enligt 
anställningsavtalen, att lämpliga 
förfaranden införs för att sjömännen ska 
kunna granska sina anställningsavtal före 
och efter det att de undertecknats, och att 
de får en kopia av avtalen, 

 iii) verifierar att sjömän som rekryterats 
eller förmedlats av dem är kompetenta 
och har de handlingar som behövs för det 
berörda arbetet, och att 
anställningsavtalen följer gällande lagar, 
förordningar och eventuella kollektivavtal 
som utgör en del av anställningsavtalet, 

 iv) så långt möjligt ser till att redaren har 
möjlighet att skydda sjömän från att bli 
övergivna i främmande hamn, 

 v) undersöker och tar ställning till 
eventuella klagomål rörande deras 
verksamhet och underrättar den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten om 
eventuella oreglerade klagomål, 

 vi) inrättar ett skyddssystem, genom 
försäkring eller likvärdig lämplig åtgärd, 
så att sjömän kompenseras för 
ekonomiska förluster de kan drabbas av 
om ett rekryterings- eller 
arbetsförmedlingskontor eller berörd 
redare inte uppfyller sina skyldigheter 
enligt sjömännens anställningsavtal. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Ändringsförslag  66 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 15a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 15a. Den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten ska se till att det 
finns lämpliga organ och förfaranden för 
att vid behov utreda klagomål rörande 
verksamheten på rekryterings- och 
förmedlingskontor för sjömän, där så är 
lämpligt under medverkan av 
representanter för redare och sjömän. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Ändringsförslag  67 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 16a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 16a. Om en medlemsstat har ratificerat 
2006 års konvention om arbete till sjöss 
och det har gått 12 månader från det att 
ratificeringen registrerats hos 
Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör, ska medlemsstaten så 
långt det är praktiskt möjligt underrätta 
sina medborgare om de problem som kan 
uppstå när man tar anställning på ett 
fartyg som är flaggat i en stat som inte 
har ratificerat konventionen, tills det står 
klart att standarder som är likvärdiga med 
dem som föreskrivs i denna artikel 
tillämpas. Åtgärder som den medlemsstat 
som har ratificerat konventionen vidtar i 
detta syfte får inte strida mot principen 
om fri rörlighet för arbetstagare som 
föreskrivs i de fördrag i vilka 
medlemsstaten och den andra berörda 
staten kan vara parter. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/68 

Ändringsförslag  68 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 17a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 17a. Varje medlemsstat för vilken 
punkt 16 gäller ska kräva att redare för 
fartyg som för dess flagg, och som 
använder rekryterings- och 
förmedlingskontor med säte i länder eller 
territorier där 2006 års konvention om 
arbete till sjöss inte tillämpas, så långt 
möjligt ser till att kontoren uppfyller 
kraven enligt punkterna 5–18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/69 

Ändringsförslag  69 
Pervenche Berès, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 
 

Betänkande A7-0037/2013 
Pervenche Berès 
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om 

genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations 

(ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om 

arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5b – punkt 18a (ny) 
 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

 18a. Inget i punkterna 5–18 ska anses 
minska redares eller en medlemsstats 
skyldigheter och ansvar med avseende på 
fartyg som för dess flagg. 

Or. en 

 

 


