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Amendamentul 12
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0161/2019
Marian Harkin, Jean Lambert
Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca 
urmare a retragerii Regatului Unit din UE
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. ia act de declarația Comisiei 
anexată la prezenta rezoluție, care va fi 
publicată în seria C a Jurnalului Oficial 
al Uniunii Europene;

Or. en

Pentru informare, textul declarației este următorul:

Declarația Comisiei

Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de 
securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană se bazează pe articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), întrucât se referă la măsuri în domeniul coordonării sistemelor de 
securitate socială. O extindere a prezentului regulament la resortisanții țărilor terțe în același 
act legislativ nu este posibilă din cauza incompatibilității temeiurilor juridice, deoarece o 
astfel de extindere ar trebui să se bazeze pe articolul 79 alineatul (2) litera (b) din TFUE.

Comisia consideră că resortisanții țărilor terțe care intră sub incidența Regulamentului (UE) 
nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 ar trebui să 
beneficieze în continuare de principiile de bază ale coordonării securității sociale ce urmează 
să fie codificate în Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul 
coordonării sistemelor de securitate socială, în temeiul dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 
1231/2010 și ale Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și 987/2009, care rămân în vigoare. 

Comisia va analiza totuși dacă este cazul să extindă ulterior principiile stabilite în prezentul 
regulament la resortisanții țărilor terțe care își au reședința legală într-un stat membru și care, 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010, se află sau s-au aflat sub incidența legislației UE privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, pentru a le confirma drepturile acumulate în perioada când 
Regatul Unit a fost stat membru.
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