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Amendamentul  1 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât un raport special recent al 

Curții de Conturi privind Erasmus+ a 

subliniat faptul că studenții Erasmus nu 

sunt întotdeauna încurajați sau motivați 

să își îmbunătățească competențele 

lingvistice; întrucât competențele 

lingvistice și în special învățarea limbii 

țării gazdă ar trebui consolidate în cadrul 

programului Erasmus+, ca și în cadrul 

altor sisteme de mobilitate similare;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/2 

Amendamentul  2 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât îmbunătățirea 

procedurilor de recunoaștere a diplomelor 

de învățământ superior și învățământ 

secundar superior și a rezultatelor 

perioadelor de învățare în străinătate 

reprezintă o condiție necesară pentru 

crearea Spațiului european al educației1 

până în 2025; 

___________ 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC067

3&from=RO. 

  

eliminat 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/3 

Amendamentul  3 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită statele membre să creeze 

mecanisme de facilitare a recunoașterii 

reciproce automate a diplomelor și a 

rezultatelor perioadelor de învățare în 

străinătate până în 2025, în conformitate 

cu obiectivele Spațiului european al 

educației, pe baza cadrelor existente, 

inclusiv cadrul de competențe-cheie al 

UE; evidențiază, în această privință, și 

importanța legăturilor reciproce și a 

complementarității dintre Spațiul 

european al educației și Spațiul european 

al învățământului superior;  

eliminat 

Or. en 

 

 


