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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru 
protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul Consiliului (05126/2015),

– având în vedere articolul 160 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0025/2015),

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A8-0066/2015),

1. aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial proiectul;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



PE549.111v02-00 6/8 RR\1055683RO.doc

RO

Amendamentul 1

Proiect de decizie
Considerentul 3

Proiectul Consiliului Amendamentul

(3) În concluziile sale din 17 decembrie 
1999 privind întărirea cooperării în vederea 
modernizării și îmbunătățirii protecției 
sociale2, Consiliul a aprobat propunerea 
Comisiei vizând punerea în aplicare a unui 
mecanism de cooperare consolidată, definit 
de grupul de înalți funcționari, în vederea 
aplicării acestei acțiuni. Consiliul a 
subliniat că acest tip de cooperare ar trebui 
să acopere toate formele de protecție 
socială și, după caz, să ajute statele 
membre să îmbunătățească și să 
consolideze sistemele lor de protecție 
socială, în conformitate cu prioritățile lor 
naționale. Consiliul a mai reamintit faptul 
că organizarea și finanțarea protecției 
sociale țin de competența statelor membre 
și a aprobat cele patru obiective generale 
identificate de Comisie în cadrul mizei 
globale pe care o reprezintă modernizarea 
sistemelor de protecție socială, și anume: 
asigurarea atractivității muncii din punct de 
vedere financiar și garantarea unui venit, 
asigurarea securității pensiilor și a 
durabilității sistemelor de pensii, 
promovarea incluziunii sociale și 
asigurarea unei asistențe medicale de înaltă 
calitate și durabile; a subliniat, de 
asemenea, faptul că principiul egalității 
între femei și bărbați trebuie să fie integrat 
în toate acțiunile care vizează realizarea 
acestor patru obiective. De asemenea, 
Consiliul a recunoscut că aspectele 
financiare sunt comune tuturor acestor 
obiective.

(3) În concluziile sale din 17 decembrie 
1999 privind întărirea cooperării în vederea 
modernizării și îmbunătățirii protecției 
sociale2, Consiliul a aprobat propunerea 
Comisiei vizând punerea în aplicare a unui 
mecanism de cooperare consolidată, definit 
de grupul de înalți funcționari, în vederea 
aplicării acestei acțiuni. Consiliul a 
subliniat că acest tip de cooperare ar trebui 
să acopere toate formele de protecție 
socială și, după caz, să ajute statele 
membre să îmbunătățească și să 
consolideze sistemele lor de protecție 
socială, în conformitate cu prioritățile lor 
naționale. Consiliul a mai reamintit faptul 
că organizarea și finanțarea protecției 
sociale țin de competența statelor membre 
și a aprobat cele patru obiective generale 
identificate de Comisie în cadrul mizei 
globale pe care o reprezintă modernizarea 
sistemelor de protecție socială, și anume: 
asigurarea atractivității muncii din punct de 
vedere financiar și garantarea unui venit, 
asigurarea securității pensiilor și a 
durabilității sistemelor de pensii, 
promovarea incluziunii sociale și 
asigurarea unei asistențe medicale de înaltă 
calitate și durabile pentru toată lumea; a 
subliniat, de asemenea, faptul că principiul 
egalității între femei și bărbați trebuie să fie 
integrat în toate acțiunile care vizează 
realizarea acestor patru obiective. De 
asemenea, Consiliul a recunoscut că 
aspectele financiare sunt comune tuturor 
acestor obiective.

__________________ __________________
2 JO C 8, 12.1.2000, p. 7. 2 JO C 8, 12.1.2000, p. 7.
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Amendamentul 2

Proiect de decizie
Considerentul 7

Proiectul Consiliului Amendamentul

(7) În concluziile sale din iunie 2013, 
Consiliul European a afirmat că 
dimensiunea socială a UEM ar trebui 
consolidată. Ca primă etapă, este important 
să se monitorizeze și să se ia în 
considerare, în mai mare măsură, situația 
socială și de pe piața forței de muncă din 
UEM, în special prin utilizarea 
indicatorilor sociali și referitori la ocuparea 
forței de muncă adecvați în cadrul 
semestrului european. Este, de asemenea, 
importantă asigurarea unei mai bune 
coordonări a politicilor din domeniul 
ocupării forței de muncă și din cel social, 
respectându-se pe deplin, totodată, 
competențele naționale.

(7) În concluziile sale din iunie 2013, 
Consiliul European a afirmat că 
dimensiunea socială a UEM ar trebui 
consolidată. Ca primă etapă, este important 
să se monitorizeze și să se ia în 
considerare, în mai mare măsură, situația 
socială și de pe piața forței de muncă din 
UEM, în special prin utilizarea 
indicatorilor sociali și referitori la ocuparea 
forței de muncă adecvați în cadrul 
semestrului european. Este, de asemenea, 
importantă asigurarea unei mai bune 
coordonări a politicilor din domeniile 
ocupării forței de muncă, social și socio-
economic, respectându-se pe deplin, 
totodată, competențele naționale.
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