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10.4.2019 A8-0386/180

Amendamentul 180
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se asigure într-o 
măsură mai mare egalitatea de tratament a 
lucrătorilor frontalieri și a celor 
transfrontalieri, garantându-se că lucrătorii 
frontalieri primesc prestații de șomaj din 
partea statului membru în care au 
desfășurat ultima activitate, cu condiția să 
fi lucrat în statul membru respectiv cel 
puțin în cursul celor douăsprezece luni 
precedente.

(10) Este necesar să se asigure într-o 
măsură mai mare egalitatea de tratament a 
lucrătorilor frontalieri și a celor 
transfrontalieri, garantându-se că lucrătorii 
frontalieri primesc prestații de șomaj din 
partea statului membru în care au 
desfășurat ultima activitate, cu condiția să 
fi lucrat în statul membru respectiv cel 
puțin în cursul celor cincisprezece luni 
precedente.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Amendamentul 181
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Persoana care desfășoară o 
activitate salariată într-un stat membru 
pentru un angajator care își desfășoară în 
mod obișnuit activitățile în acest stat 
membru și care este detașată în sensul 
Directivei 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii46 sau care este trimisă de acest 
angajator în alt stat membru cu scopul de a 
lucra pentru angajatorul respectiv continuă 
să fie supusă legislației primului stat 
membru, cu condiția ca durata previzibilă a 
activității să nu depășească 24 de luni și ca 
persoana să nu fie detașată sau trimisă să 
înlocuiască un alt lucrător salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă detașat sau trimis anterior în 
sensul prezentului articol.

1. Persoana care desfășoară o 
activitate salariată într-un stat membru 
pentru un angajator care își desfășoară în 
mod obișnuit activitățile în acest stat 
membru și care este trimisă de acest 
angajator în alt stat membru cu scopul de a 
lucra pentru angajatorul respectiv continuă 
să fie supusă legislației primului stat 
membru, cu condiția ca durata previzibilă a 
activității să nu depășească 24 de luni și ca 
persoana să nu fie detașată sau trimisă să 
înlocuiască un alt lucrător salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă detașat sau trimis anterior în 
sensul prezentului articol.

__________________
46 JO L 018 , 21.1.1997 p. 1.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/182

Amendamentul 182
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
persoana aflată în șomaj total care, în 
timpul ultimei sale activități salariate sau 
independente, își avea reședința într-un alt 
stat membru decât statul membru 
competent și care nu a beneficiat de cel 
puțin 12 luni de asigurare de șomaj 
exclusiv în temeiul legislației statului 
membru competent se pune la dispoziția 
serviciilor de ocupare a forței de muncă din 
statul membru de reședință. Această 
persoană primește prestații în conformitate 
cu legislația statului membru de reședință 
ca și când ar fi beneficiat de toate 
perioadele de asigurare în temeiul 
legislației din statul membru respectiv. 
Aceste prestații se acordă de către instituția 
din statul membru de reședință. În mod 
alternativ, persoana aflată în șomaj total 
menționată la prezentul alineat, care ar 
avea dreptul la prestații de șomaj doar pe 
baza legislației naționale a statului 
membru competent dacă și-ar avea 
reședința în acest stat, poate să opteze 
pentru a se pune la dispoziția serviciilor 
de ocupare a forței de muncă din statul 
membru respectiv și a beneficia de 
prestații în conformitate cu legislația 
acelui stat membru, ca și când și-ar avea 

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
persoana aflată în șomaj total care, în 
timpul ultimei sale activități salariate sau 
independente, își avea reședința într-un alt 
stat membru decât statul membru 
competent și care nu a beneficiat de 
perioade neîntrerupte de cel puțin 15 luni 
de asigurare de șomaj exclusiv în temeiul 
legislației statului membru competent se 
pune la dispoziția serviciilor de ocupare a 
forței de muncă din statul membru de 
reședință. Această persoană primește 
prestații în conformitate cu legislația 
statului membru de reședință ca și când ar 
fi beneficiat de toate perioadele de 
asigurare în temeiul legislației din statul 
membru respectiv. Aceste prestații se 
acordă de către instituția din statul membru 
de reședință.
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reședința acolo.
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10.4.2019 A8-0386/183

Amendamentul 183
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) Dacă instituția emitentă, după ce a 
reexaminat motivele eliberării 
documentului, nu este în măsură să 
detecteze nicio eroare, aceasta transmite 
instituției solicitante toate documentele 
justificative în termen de 25 de zile 
lucrătoare de la primirea solicitării. În 
cazuri urgente, atunci când motivele 
urgenței au fost indicate în mod clar în 
cerere, acest demers se realizează în termen 
de două zile lucrătoare de la primirea 
cererii, chiar dacă instituția emitentă nu a 
finalizat deliberările în conformitate cu 
litera (a) de mai sus.

(b) Dacă, după ce a reexaminat 
motivele eliberării documentului, instituția 
emitentă nu este în măsură să detecteze 
nicio eroare, aceasta transmite instituției 
solicitante toate documentele justificative 
în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
primirea solicitării. În cazurile care sunt 
urgente în scopul protejării drepturilor 
persoanei în cauză și atunci când motivele 
urgenței au fost indicate în mod clar în 
cerere, acest demers se realizează în termen 
de cinci zile lucrătoare de la primirea 
cererii, chiar dacă instituția emitentă nu a 
finalizat deliberările în conformitate cu 
litera (a) de mai sus.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/184

Amendamentul 184
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) Atunci când instituția solicitantă 
care a primit documentele justificative are 
în continuare îndoieli cu privire la 
valabilitatea unui document sau la 
exactitatea datelor pe care se bazează 
conținutul acestuia și suspectează că 
informațiile pe baza cărora a fost emis 
documentul nu sunt corecte, aceasta poate 
prezenta dovezi în acest sens și poate 
formula o nouă cerere de clarificare și, 
dacă este cazul, de retragere a 
documentului respectiv de către autoritatea 
emitentă în conformitate cu procedura și 
termenele menționate anterior.

(c) Atunci când instituția solicitantă 
care a primit documentele justificative are 
în continuare îndoieli cu privire la 
valabilitatea unui document sau la 
exactitatea datelor pe care se bazează 
conținutul acestuia și suspectează că 
informațiile pe baza cărora a fost emis 
documentul nu sunt corecte, aceasta 
prezintă dovezi în acest sens și poate 
formula o nouă cerere de clarificare și, 
dacă este cazul, de retragere a 
documentului respectiv de către autoritatea 
emitentă în conformitate cu procedura și 
termenele menționate anterior.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/185

Amendamentul 185
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 5 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(7a) La articolul 5, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

4. În cazul în care nu se ajunge la un 
acord între instituțiile în cauză, cazul poate 
fi supus atenției Comisiei administrative 
de către autoritățile competente cel 
devreme în termen de o lună de la data la 
care instituția care a primit documentul 
și-a prezentat cererea. Comisia 
administrativă încearcă să reconcilieze 
punctele de vedere în termen de șase luni 
de la data la care a fost sesizată cu privire 
la cazul respectiv.

„4. În cazul în care nu se ajunge la un 
acord între instituțiile în cauză, autoritățile 
competente pot sesiza Comisia 
administrativă cu privire la caz. Comisia 
administrativă încearcă să reconcilieze 
punctele de vedere în termen de patru luni 
de la data la care a fost sesizată cu privire 
la cazul respectiv.

Autoritățile și instituțiile competente în 
cauză iau măsurile necesare pentru a 
aplica o astfel de decizie a Comisiei 
administrative, fără a aduce atingere 
dreptului autorităților, al instituțiilor și al 
persoanelor vizate de a recurge la 
procedurile și jurisdicțiile prevăzute de 
legislațiile statelor membre, de prezentul 
regulament sau de tratat.”

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/186

Amendamentul 186
Marian Harkin
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1), mențiunea „articolul 
65 alineatul (2)” se înlocuiește cu mențiunea 
„articolul 65 alineatul (4)”;

(a) La alineatul (1), mențiunea „articolul 
65 alineatul (2)” se înlocuiește cu mențiunea 
„articolul 65 alineatele (2) și (4) și articolul 
65a”;

Or. en


