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7.12.2016 A8-0373/5 

Amendamentul  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 7 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(7) Autoritățile competente ar trebui să 

definească specificații privind obligațiile 

de serviciu public în transportul public de 

călători. Specificațiile respective ar trebui 

să fie în concordanță cu obiectivele de 

politică, astfel cum se menționează în 

documentele de politică de transport public 

din statele membre. 

(7) Autoritățile competente ar trebui să 

definească specificații privind obligațiile 

de serviciu public în transportul public de 

călători. Specificațiile respective ar trebui 

să fie în concordanță cu obiectivele de 

politică, astfel cum se menționează în 

documentele de politică de transport public 

din statele membre, și să fie confirmate 

prin planurile de transport aferente, astfel 

cum sunt adoptate de autoritățile 

competente responsabile de zona în care 

sunt necesare serviciile de transport. 

Or. en 

Justificare 

Statele membre sunt responsabile de orientările privind politicile lor în domeniul 

transporturilor, în timp ce competența de a stabili obligațiile de serviciu public necesare în 

funcție de planurile de transport aferente revine autorităților competente îndreptățite să 

atribuie contracte de servicii publice pentru servicii feroviare. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Amendamentul  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 13 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(13) În vederea unei integrări adecvate a 

cerințelor din domeniul social și al muncii 

în procedurile de atribuire a contractelor de 

servicii publice pentru servicii publice de 

transport de călători, operatorii de servicii 

publice ar trebui, în cadrul executării de 

servicii publice, să respecte obligațiile din 

domeniul dreptului social și al muncii care 

se aplică în statul membru în care este 

atribuit respectivul contract de servicii 

publice și care derivă din acte cu putere de 

lege, norme administrative și hotărâri, atât 

la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, 

precum și din contractele colective 

aplicabile, cu condiția ca aceste norme 

naționale, precum și aplicarea lor să fie 

conforme cu dreptul Uniunii. 

(13) În vederea unei integrări adecvate a 

cerințelor din domeniul social și al muncii 

în procedurile de atribuire a contractelor de 

servicii publice pentru servicii publice de 

transport de călători, operatorii de servicii 

publice ar trebui, în cadrul executării de 

servicii publice, să respecte obligațiile din 

domeniul dreptului social și al muncii care 

se aplică în statul membru în care este 

atribuit respectivul contract de servicii 

publice și care derivă din acte cu putere de 

lege, norme administrative și hotărâri, atât 

la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, 

precum și din contractele colective 

aplicabile. 

Or. en 

Justificare 

Respectarea dreptului Uniunii este deja menționată în text, la fel ca și actele cu putere de 

lege, normele administrative, hotărârile și contractele colective aplicabile, după caz, la nivel 

național: nu este nevoie să se impună condiții suplimentare, care, de altfel, sunt oricum deja 

respectate în fiecare stat membru. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Amendamentul  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 14 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(14) În cazul în care statele membre 

impun transferul personalului angajat de 

fostul operator către noul operator de 

servicii publice selectat, acest personal ar 

trebui să beneficieze de drepturile pe care 

aceștia le-ar fi deținut dacă ar fi avut loc un 

transfer în sensul Directivei 2001/23/CE a 

Consiliului4. Statele membre ar trebui să 

fie libere să adopte astfel de dispoziții. 

(14) În cazul în care statele membre 

impun transferul personalului angajat de 

fostul operator către noul operator de 

servicii publice selectat, acest personal ar 

trebui să beneficieze de aceleași drepturi 

pe care le-ar fi deținut dacă ar fi avut loc 

un transfer în sensul Directivei 2001/23/CE 

a Consiliului4. Statele membre nu ar trebui 

să fie împiedicate să protejeze alte condiții 

privind transferul drepturilor angajaților 

decât cele reglementate prin Directiva 

2001/23/CE și, ca urmare, dacă este cazul, 
să țină seama de standardele sociale 

stabilite de actele cu putere de lege și de 

actele administrative naționale, sau de 

contractele colective, ori de acordurile 

încheiate între partenerii sociali. 

__________________ __________________ 

4 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 

12 martie 2001 privind apropierea 

legislației statelor membre referitoare la 

menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 

transferului de întreprinderi, unități sau 

părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 

22.3.2001, p. 16). 

4 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 

martie 2001 privind apropierea legislației 

statelor membre referitoare la menținerea 

drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 

de întreprinderi, unități sau părți de 

întreprinderi sau unități (JO L 82, 

22.3.2001, p. 16). 
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Or. en 

Justificare 

Considerentul aferent din Regulamentul 1370/2007 este mai clar și păstrează prerogativele 

statelor membre în ceea ce privește standardele sociale și legislația muncii. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Amendamentul  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

– 

 

 Propunere de respingere 

 Parlamentul European respinge poziția în 

primă lectură a Consiliului. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Amendamentul  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 

Articolul 4 – alineatul 6 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

6. În cazul în care autoritățile 

competente, în conformitate cu dreptul 

intern, solicită ca operatorii de servicii 

publice să respecte anumite standarde de 

calitate și standarde sociale sau stabilesc 

criterii sociale și calitative, standardele și 

criteriile respective sunt incluse în caietele 

de sarcini și în contractele de servicii 

publice. Cu respectarea Directivei 

2001/23/CE, caietele de sarcini și 

contractele de servicii publice conțin, dacă 

este cazul, de asemenea, informații cu 

privire la drepturile și obligațiile legate de 

transferul de personal de la operatorul 

anterior. 

6. Fără a aduce atingere dreptului 

intern sau dreptului Uniunii, inclusiv 

contractelor colective reprezentative 

încheiate de partenerii sociali, autoritățile 

competente solicită operatorului de 

servicii publice ales să ofere personalului 

condiții de muncă bazate pe standarde 

sociale naționale, regionale sau locale 

obligatorii și/sau să procedeze la 

transferul obligatoriu al personalului în 

cazul schimbării operatorului. În cazul în 

care are loc un astfel de transfer, 

personalul angajat anterior de fostul 

operator pentru a presta servicii 

beneficiază de aceleași drepturi pe care 

acesta le-ar fi avut dacă ar fi fost 

transferat în sensul Directivei 

2001/23/CE. În cazul în care autoritățile 

competente solicită operatorilor de 

serviciu public să respecte anumite 

standarde sociale, caietele de sarcini și 

contractele de servicii publice cuprind o 

listă cu personalul în cauză și oferă în 

condiții de transparență detalii privind 
drepturile contractuale ale acestuia și 

condițiile în care angajații sunt 
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considerați ca fiind legați de serviciile 

respective. 

Or. en 

Justificare 

Restabilirea textului adoptat de Parlamentul European în primă lectură (P7_TA(2014)0148) 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Amendamentul  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

  

Recomandare pentru a doua lectură A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Serviciile de transport feroviar intern de călători 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 1 – punctul 9 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 

Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

2a. Contractele de servicii publice 

pentru servicii publice de transport feroviar 

de călători atribuite în mod direct pe baza 

unei proceduri alta decât o procedură 

competitivă echitabilă, în perioada cuprinsă 

între … [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare (st 

11198/16)] și 2 decembrie 2019 pot 

continua până la data lor de expirare. Prin 

derogare de la articolul 4 alineatul (3), 

durata acestor contracte nu depășește 10 

ani, cu excepția cazurilor în care se aplică 

articolul 4 alineatul (4).” 

2a. Contractele de servicii publice 

pentru servicii publice de transport feroviar 

de călători atribuite în mod direct pe baza 

unei proceduri alta decât o procedură 

competitivă echitabilă, în perioada cuprinsă 

între … [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare (st 

11198/16)] și 2 decembrie 2019 pot 

continua până la data lor de expirare. 

Or. en 

Justificare 

Dispoziții precum cele de la articolul 4 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (4) trebuie 

menținute deoarece ele privesc contractele multimodale unde, în plus, transportul feroviar și 

alte moduri de transport pe șine reprezintă mai mult de 50 % din valoarea serviciilor în 

cauză, în concordanță cu obiectivele care țin seama de protecția mediului. 

 

 


