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Amendamentul 78
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui să se faciliteze admisia 
cercetătorilor printr-o procedură de admisie 
care să nu depindă de relația lor juridică cu 
organismul de cercetare gazdă și prin 
renunțarea la solicitarea unui permis de 
muncă, pe lângă permisul de ședere sau 
viza de lungă ședere . Această procedură ar 
trebui să se bazeze pe colaborarea dintre 
organismele de cercetare și autoritățile 
competente în probleme de imigrare din 
statele membre: celor dintâi ar trebui să li 
se atribuie un rol cheie în procedura de 
admisie în scopul facilitării și accelerării 
intrării și șederii cercetătorilor din țări terțe 
în Uniune , menținându-se în același timp 
prerogativele statelor membre cu privire la 
politica de imigrare. Organismele de 
cercetare desemnate în prealabil de statele 
membre ar trebui să poată semna un acord 
de primire cu un resortisant al unei țări 
terțe în scopul realizării unui proiect de 
cercetare. Statele membre ar trebui să 
elibereze o autorizație pe baza acordului de 
primire dacă sunt îndeplinite condițiile de 
intrare și de ședere.

(9) Ar trebui să se faciliteze admisia 
cercetătorilor printr-o procedură de admisie 
care să nu depindă de relația lor juridică cu 
organismul de cercetare gazdă și prin 
renunțarea la solicitarea unui permis de 
muncă, pe lângă permisul de ședere sau 
viza de lungă ședere . Această procedură ar 
trebui să se bazeze pe colaborarea dintre 
organismele de cercetare și autoritățile 
competente în probleme de imigrare din 
statele membre: celor dintâi ar trebui să li 
se atribuie un rol cheie în procedura de 
admisie în scopul facilitării și accelerării 
intrării și șederii cercetătorilor din țări terțe 
în Uniune , menținându-se în același timp 
prerogativele statelor membre cu privire la 
politica de imigrare. Organismele de 
cercetare desemnate în prealabil de statele 
membre ar trebui să poată semna un acord 
de primire incluzând, dacă este cazul, un 
contract de muncă, cu un resortisant al 
unei țări terțe în scopul realizării unui 
proiect de cercetare. Statele membre ar 
trebui să elibereze o autorizație pe baza 
acordului de primire dacă sunt îndeplinite 
condițiile de intrare și de ședere.

Or. en

Amendamentul 79
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor 
terțe , membrii de familie ai cercetătorilor, 
astfel cum au fost definiți în Directiva 
2003/86/CE a Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși 
împreună cu respectivii cercetători. Aceștia 
ar trebui să beneficieze de dispozițiile 
privind mobilitatea în interiorul Uniunii și 
ar trebui, de asemenea, să aibă acces la 
piața muncii .

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii și studenții resortisanți 
ai țărilor terțe, membrii de familie ai 
cercetătorilor și studenților, astfel cum au 
fost definiți în Directiva 2003/86/CE a 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
dreptul la reîntregirea familiei, ar trebui să 
fie admiși împreună cu respectivii 
cercetători. Aceștia ar trebui să beneficieze 
de dispozițiile privind mobilitatea în
interiorul Uniunii și ar trebui, de asemenea, 
să aibă acces la piața muncii .

Or. en

Amendamentul 80
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor 
terțe , membrii de familie ai cercetătorilor, 
astfel cum au fost definiți în Directiva 
2003/86/CE a Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși 
împreună cu respectivii cercetători. Aceștia 
ar trebui să beneficieze de dispozițiile 
privind mobilitatea în interiorul Uniunii și 
ar trebui, de asemenea, să aibă acces la 
piața muncii .

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor 
terțe, membrii de familie ai cercetătorilor, 
astfel cum au fost definiți în Directiva 
2003/86/CE a Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși 
împreună cu respectivii cercetători. Aceștia 
ar trebui să beneficieze de dispozițiile 
privind mobilitatea în interiorul Uniunii și 
ar trebui, de asemenea, să aibă acces la
piața muncii . Mai mult decât atât, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
înființarea unor centre de informare în 
țările terțe, precum și pe teritoriul lor, în 
care cercetătorii, studenții, rezidenții și 
lucrătorii au pair să poată obține cu 
ușurință toate informațiile legate de 
drepturile lor cu privire la accesul pe 
piața muncii, asigurările sociale și 



AM\1002688RO.doc 5/42 PE519.478v01-00

RO

permisele de ședere.

Or. en

Amendamentul 81
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dacă este cazul, statele membre ar 
trebui să fie încurajate să considere 
candidații la doctorate drept cercetători.

(12) Dacă este cazul, statele membre ar 
trebui să considere candidații la doctorate 
drept cercetători și elevii din învățământul 
secundar de formare profesională drept 
studenți.

Or. en

Amendamentul 82
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dacă este cazul, statele membre ar 
trebui să fie încurajate să considere 
candidații la doctorate drept cercetători.

(12) Dacă este cazul, statele membre ar 
trebui să fie încurajate să considere 
candidații la doctorate drept cercetători, 
dar statele membre pot considera că și alte 
titluri de învățământ sau experiența 
practică sunt adecvate pentru obiectivele 
de cercetare specifice.

Or. en

Amendamentul 83
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre pot impune 
solicitanților o taxă pentru procesarea 
cererilor de eliberare a unei autorizații. 
Taxele ar trebui să fie proporționale cu 
scopul șederii.

(25) Statele membre pot impune 
solicitanților o taxă pentru procesarea 
cererilor de eliberare a unei autorizații. 
Taxele ar trebui să fie proporționale cu 
scopul șederii, pentru a sublinia 
atitudinea binevoitoare și a evita orice 
efecte descurajatoare.

Or. en

Amendamentul 84
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe 
motive justificate temeinic. În special, 
admisia poate fi refuzată dacă un stat 
membru consideră, pe baza unei evaluări a 
faptelor, într-un anumit caz, că 
resortisantul țării terțe reprezintă o 
potențială amenințare pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau sănătatea 
publică .

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe 
motive justificate temeinic. În special, 
admisia poate fi refuzată dacă un stat 
membru consideră, pe baza unei evaluări a 
faptelor, într-un anumit caz, că 
resortisantul țării terțe reprezintă o 
potențială amenințare pentru ordinea 
publică sau siguranța publică.

Or. en

Amendamentul 85
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Autoritățile naționale ar trebui să 
informeze resortisanții țărilor terțe care 
solicită admisia în statele membre în 
temeiul prezentei directive cu privire la o 
decizie legată de cerere. Acestea ar trebui 
să facă acest lucru în scris cât mai curând 
posibil și cel mai târziu în termen de 60 de 
zile începând de la data depunerii cererii 
sau cât mai curând posibil și cel mai târziu 
în termen de 30 de zile începând de la 
aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al 
studenților care beneficiază de programele 
Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

(30) Autoritățile naționale ar trebui să 
informeze resortisanții țărilor terțe care 
solicită admisia în statele membre în 
temeiul prezentei directive cu privire la o 
decizie legată de cerere. Acestea ar trebui 
să facă acest lucru în scris cât mai curând 
posibil și cel mai târziu în termen de 90 de 
zile începând de la data depunerii cererii 
sau cât mai curând posibil și cel mai târziu 
în termen de 45 de zile începând de la 
aceeași dată, în cazul cercetătorilor și al 
studenților care beneficiază de programele 
Uniunii care cuprind măsuri de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 86
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Mobilitatea în interiorul Uniunii 
a cercetătorilor, studenților și stagiarilor 
remunerați resortisanți ai țărilor terțe ar 
trebui facilitată. În cazul cercetătorilor, 
prezenta directivă ar trebui să 
îmbunătățească normele privind perioada 
în care autorizația acordată de către primul 
stat membru ar trebui să acopere șederea 
într-un al doilea stat membru, fără a fi 
necesar un nou acord de primire. Ar trebui 
aduse îmbunătățiri în ceea ce privește 
situația studenților și a noii categorii de 
stagiari remunerați, pentru ca aceștia să 
poată avea drept de ședere într-un al doilea 
stat membru pentru o perioadă cuprinsă 
între trei și șase luni, dacă îndeplinesc 
condițiile generale prevăzute de prezenta 
directivă. În cazul stagiarilor resortisanți ai 
unei țări terțe care călătoresc în Uniune în 

(31) Mobilitatea în interiorul Uniunii 
a cercetătorilor, studenților și stagiarilor 
remunerați și neremunerați resortisanți ai 
țărilor terțe ar trebui facilitată. În cazul 
cercetătorilor, prezenta directivă ar trebui 
să îmbunătățească normele privind 
perioada în care autorizația acordată de 
către primul stat membru ar trebui să 
acopere șederea într-un al doilea stat 
membru, fără a fi necesar un nou acord de 
primire. Ar trebui aduse îmbunătățiri în 
ceea ce privește situația studenților și a noii 
categorii de stagiari remunerați, pentru ca 
aceștia să poată avea drept de ședere într-
un al doilea stat membru pentru o perioadă 
cuprinsă între trei și șase luni, dacă 
îndeplinesc condițiile generale prevăzute 
de prezenta directivă. În cazul stagiarilor 
resortisanți ai unei țări terțe care călătoresc 
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contextul unui transfer în cadrul aceleiași 
companii, ar trebui să se aplice dispozițiile 
specifice privind mobilitatea în interiorul 
Uniunii, în conformitate cu [Directiva 
2013/xx/UE privind transferurile în cadrul 
aceleiași companii].

în Uniune în contextul unui transfer în 
cadrul aceleiași companii, ar trebui să se 
aplice dispozițiile specifice privind 
mobilitatea în interiorul Uniunii, în 
conformitate cu [Directiva 2013/xx/UE 
privind transferurile în cadrul aceleiași 
companii].

Or. en

Amendamentul 87
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora trebuie să li se acorde un 
acces sporit la piața forței de muncă în 
conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă , și anume cel puțin 20 
ore pe săptămână . Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să funcționeze ca o regulă generală; 
cu toate acestea, în situații excepționale, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare situația piețelor lor de forță 
de muncă naționale , deși acest aspect nu 
trebuie să riște eliminarea pe deplin a 
dreptului la muncă .

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora trebuie să li se acorde un 
acces sporit la piața forței de muncă în 
conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă , și anume cel puțin 20 
ore pe săptămână . Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să funcționeze ca o regulă generală;

Or. en

Amendamentul 88
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora trebuie să li se acorde un 
acces sporit la piața forței de muncă în 
conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă , și anume cel puțin 20
ore pe săptămână . Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să funcționeze ca o regulă generală; 
cu toate acestea, în situații excepționale, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare situația piețelor lor de forță de 
muncă naționale , deși acest aspect nu 
trebuie să riște eliminarea pe deplin a 
dreptului la muncă .

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora trebuie să li se acorde un 
acces sporit la piața forței de muncă în 
conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă , și anume cel puțin 10
ore pe săptămână . Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să funcționeze ca o regulă generală; 
cu toate acestea, în situații excepționale, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare situația piețelor lor de forță de 
muncă naționale , deși acest aspect nu 
trebuie să riște eliminarea pe deplin a 
dreptului la muncă .

Or. en

Amendamentul 89
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță 
de muncă bine pregătită pentru viitor, 
statele membre ar trebui să permită 
studenților care își obțin diploma în Uniune 
să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a 
căuta un loc de muncă sau de a deschide o 
afacere, pentru o perioadă de 12 luni după 
expirarea autorizației inițiale. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
permită cercetătorilor să facă același lucru 
la finalizarea proiectului lor de cercetare, 
astfel cum se prevede în acordul de 
primire. Acest lucru nu ar trebui să dea 
naștere unui drept automat de a avea acces 
la piața forței de muncă sau de a deschide o 
afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar 

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță 
de muncă bine pregătită pentru viitor, 
statele membre ar trebui să permită 
studenților care își obțin diploma în Uniune 
să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a 
căuta un loc de muncă sau de a deschide o 
afacere, pentru o perioadă de cel puțin 18
luni după expirarea autorizației inițiale. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
permită cercetătorilor să facă același lucru 
la finalizarea proiectului lor de cercetare, 
astfel cum se prevede în acordul de 
primire. Acest lucru nu ar trebui să dea 
naștere unui drept automat de a avea acces 
la piața forței de muncă sau de a deschide o
afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar 
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putea cere să prezinte dovezi în 
conformitate cu articolul 24.

putea cere să prezinte dovezi în 
conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 90
Emer Costello

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță 
de muncă bine pregătită pentru viitor, 
statele membre ar trebui să permită 
studenților care își obțin diploma în Uniune 
să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a 
căuta un loc de muncă sau de a deschide o 
afacere, pentru o perioadă de 12 luni după 
expirarea autorizației inițiale. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
permită cercetătorilor să facă același lucru 
la finalizarea proiectului lor de cercetare, 
astfel cum se prevede în acordul de 
primire. Acest lucru nu ar trebui să dea 
naștere unui drept automat de a avea acces 
la piața forței de muncă sau de a deschide o 
afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar 
putea cere să prezinte dovezi în 
conformitate cu articolul 24.

(34) Pentru a mări atractivitatea statelor 
membre ca destinație pentru studii și ca 
parte a intenției de a asigura o forță de 
muncă bine pregătită pentru viitor, statele 
membre ar trebui să permită studenților 
care își obțin diploma în Uniune să rămână 
pe teritoriul lor, cu intenția de a căuta un 
loc de muncă sau de a deschide o afacere, 
pentru o perioadă de 12 luni după expirarea 
autorizației inițiale. De asemenea, statele 
membre ar trebui să permită cercetătorilor 
să facă același lucru la finalizarea 
proiectului lor de cercetare, astfel cum se 
prevede în acordul de primire. Acest lucru 
nu ar trebui să dea naștere unui drept 
automat de a avea acces la piața forței de 
muncă sau de a deschide o afacere. 
Studenților și cercetătorilor li s-ar putea 
cere să prezinte dovezi în conformitate cu 
articolul 24.

Or. en

Amendamentul 91
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere competenței statelor 
membre de a reglementa contingentele de 
admisie a resortisanților țărilor terțe în 
scopul ocupării unui loc de muncă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Aceste categorii de 
persoane au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul statelor membre și un set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe 
cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. Pentru cercetătorii resortisanți 
ai țărilor terțe, pe lângă drepturile 
acordate în temeiul Directivei 
2011/98/UE, ar trebui să se mențină
drepturi mai favorabile la un tratament 
egal cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile de securitate socială, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul nr. 

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Unele dintre aceste 
categorii de persoane au dreptul la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în temeiul 
Directivei 2011/98/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 
2011 privind o procedură unică de 
solicitare a unui permis unic pentru 
resortisanții țărilor terțe în vederea șederii 
și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul 
statelor membre și un set comun de 
drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu 
ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. În prezent, Directiva 2011/98/UE 
prevede posibilitatea ca statele membre să 
limiteze aplicarea egalității de tratament în 
ceea ce privește ramurile securității sociale, 
inclusiv prestațiile familiale, iar această 
posibilitate de limitare ar trebui să se 
aplice și cercetătorilor. În plus, indiferent 
dacă dreptul Uniunii sau dreptul intern al 
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883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială. În prezent, Directiva 
2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele 
membre să limiteze aplicarea egalității de 
tratament în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, iar această posibilitate de 
limitare ar putea afecta cercetătorii. În 
plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau 
dreptul intern al statului membru gazdă 
oferă sau nu elevilor, voluntarilor, 
stagiarilor neremunerați și lucrătorilor au 
pair resortisanți ai țărilor terțe accesul la 
piața forței de muncă, aceștia ar trebui să 
beneficieze de dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește accesul 
la bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului.

statului membru gazdă oferă sau nu 
elevilor, voluntarilor, stagiarilor 
neremunerați și lucrătorilor au pair 
resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața 
forței de muncă, aceștia ar trebui să 
beneficieze de dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește accesul 
la bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 93
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Aceste categorii de 
persoane au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului
din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Aceste categorii de 
persoane au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
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teritoriul statelor membre și un set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe 
cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în 
temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să 
se mențină drepturi mai favorabile la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile de securitate socială, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială. În prezent, Directiva 
2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele 
membre să limiteze aplicarea egalității de 
tratament în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, iar această posibilitate de 
limitare ar putea afecta cercetătorii. În plus, 
indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul
intern al statului membru gazdă oferă sau 
nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor 
neremunerați și lucrătorilor au pair 
resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața 
forței de muncă, aceștia ar trebui să 
beneficieze de dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește accesul 
la bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului.

teritoriul statelor membre și un set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe 
cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în 
temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să 
se mențină drepturi mai favorabile la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile de securitate socială, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială. În prezent, Directiva 
2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele 
membre să limiteze aplicarea egalității de 
tratament în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, iar această posibilitate de 
limitare ar putea afecta cercetătorii. Alte 
categorii care intră sub incidența acestei 
directive ar trebui, de asemenea, să fie 
îndrituite la un tratament egal cu cel 
aplicat cetățenilor în ceea ce privește 
drepturile de asistență socială. În plus, 
indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul 
intern al statului membru gazdă oferă sau 
nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor 
neremunerați și lucrătorilor au pair 
resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața 
forței de muncă, aceștia ar trebui să 
beneficieze de dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește accesul 
la bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 94
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „stagiar neremunerat” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru pentru 
o perioadă de formare profesională fără 
remunerație în conformitate cu legislația 
internă a statului membru în cauză ;

(e) „stagiar neremunerat” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru pentru 
o perioadă de formare profesională fără 
remunerație ca parte a educației sale în 
conformitate cu legislația internă a statului 
membru în cauză ;

Or. en

Amendamentul 95
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „stagiar remunerat” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru pentru 
o perioadă de formare pentru care este 
remunerat în conformitate cu legislația 
națională a statului membru în cauză;

(f) „stagiar remunerat” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru pentru 
o perioadă de formare pentru care este 
remunerat în conformitate cu legislația 
națională a statului membru în cauză și/sau 
cu acordul colectiv aplicabil în statul 
membru;

Or. en

Amendamentul 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „voluntar” înseamnă un resortisant al 
unei țări terțe admis pe teritoriul unui stat 
membru pentru a participa la un program 

(g) „voluntar” înseamnă un resortisant al 
unei țări terțe admis pe teritoriul unui stat 
membru pentru a participa la un program 
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recunoscut de servicii de voluntariat; recunoscut de servicii de voluntariat, 
desfășurând activități în mod voluntar, pe 
baza unei alegeri și a unei motivații 
proprii liber asumate, fără preocupări 
lucrative și în serviciul unei cauze al cărei 
obiectiv primordial nu este profitul, în 
beneficiul voluntarilor, al celor cărora le 
sunt oferite servicii din partea unei 
asociații de voluntari, al comunităților 
sau al societății în ansamblul ei;

Or. en

Amendamentul 97
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care este primit 
temporar de o familie pe teritoriul unui stat 
membru, în schimbul unor activități 
casnice ușoare și de îngrijire a copiilor, 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice și cunoștințele despre țara 
gazdă;

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant tânăr al unei țări terțe care este 
primit pe o anumită perioadă de timp de o 
familie gazdă pe teritoriul unui stat 
membru, în schimbul unor activități 
casnice ușoare și/sau de îngrijire a copiilor, 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice și cunoștințele despre țara 
gazdă;

Or. en

Amendamentul 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care este primit 

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care este primit 
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temporar de o familie pe teritoriul unui stat 
membru, în schimbul unor activități 
casnice ușoare și de îngrijire a copiilor, 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice și cunoștințele despre țara 
gazdă;

temporar de o familie pe teritoriul unui stat 
membru, în schimbul unor activități 
casnice ușoare și/sau de îngrijire a copiilor, 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice și cunoștințele despre țara 
gazdă;

Or. en

Amendamentul 99
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „organism de cercetare” înseamnă un 
organism public sau privat care desfășoară 
activități de cercetare și care a fost 
desemnat în sensul prezentei directive de 
către un stat membru în conformitate cu 
legislația sau practica administrativă a 
acestuia;

(k) „organism de cercetare” înseamnă un 
organism public sau privat și societate care 
desfășoară activități de cercetare și care a 
fost desemnat în sensul prezentei directive 
de către un stat membru în conformitate cu 
legislația sau practica administrativă a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 100
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „remunerare” înseamnă plata, sub 
orice formă, care se primește în schimbul 
serviciilor prestate și care este considerată, 
în conformitate cu legislația națională sau 
practicile curente drept element constitutiv 
al unui raport de muncă;

(m) „remunerare” înseamnă plata, sub 
orice formă, care se primește în schimbul 
serviciilor prestate și care este considerată, 
în conformitate cu legislația națională 
și/sau un acord colectiv aplicabil drept 
element constitutiv al unui raport de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 101
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordurilor bilaterale sau 
multilaterale încheiate între unul sau mai 
multe state membre și una sau mai multe 
țări terțe.

(b) acordurile bilaterale sau multilaterale 
dintre unul sau mai multe state membre și 
una sau mai multe țări terțe.

Or. en

Amendamentul 102
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică, în 
ceea ce privește articolele 21, 22, 23, 24, 
25 și 29, în special în contextul 
parteneriatelor pentru mobilitate.

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică.

Or. en

Amendamentul 103
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică, în 
ceea ce privește articolele 21, 22, 23, 24, 
25 și 29, în special în contextul 
parteneriatelor pentru mobilitate.

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică.

Or. en

Amendamentul 104
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) deține asigurare de boală pentru toate
riscurile împotriva cărora sunt în mod 
normal asigurați resortisanții statului 
membru vizat;

(c) deține asigurare de boală pentru 
riscurile împotriva cărora sunt în mod 
normal asigurați resortisanții statului 
membru vizat;

Or. en

Amendamentul 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prezintă dovezile solicitate de statul 
membru care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a își acoperi cheltuielile de 
întreținere, de formare profesională și 
costurile călătoriei de întoarcere, fără a se 

(f) prezintă dovezile solicitate de statul 
membru care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a își acoperi cheltuielile de 
întreținere, de formare profesională și 
costurile călătoriei de întoarcere, fără a se 
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aduce atingere unei eventuale examinări a 
fiecărui caz în parte.

aduce atingere unei eventuale examinări a 
fiecărui caz în parte. Furnizarea de astfel 
de probe nu este necesară în cazul în care 
resortisantul unei țări terțe primește un 
grant sau o bursă, un angajament de 
sponsorizare de la o familie gazdă, o 
ofertă fermă de muncă sau o ofertă din 
partea unei organizații care efectuează 
schimburi de elevi sau a unui furnizor de 
voluntariat;

Or. en

Amendamentul 106
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prezintă un acord de primire semnat cu 
un organism de cercetare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 9 
alineatul (2);

(a) prezintă un acord de primire semnat cu 
un organism de cercetare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 9 
alineatul (2) și un contract de muncă 
unde, în conformitate cu legislația 
națională, există un raport de muncă sau 
un certificat de școlarizare;

Or. en

Amendamentul 107
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot accepta, în 
conformitate cu legislația lor internă, o 
cerere depusă atunci când resortisantul 
respectiv al unei țări terțe se află deja pe 

(5) Statele membre analizează, în 
conformitate cu legislația lor internă, o 
cerere depusă atunci când resortisantul 
respectiv al unei țări terțe se află deja pe 
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teritoriul lor. teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 108
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre stabilesc dacă cererile 
pentru obținerea autorizației trebuie să fie 
depuse de către cercetător sau de către 
organismul de cercetare relevant.

(6) Statele membre stabilesc dacă cererile 
pentru obținerea autorizației trebuie să fie 
depuse de către cercetător și de către 
organismul de cercetare relevant.

Or. en

Amendamentul 109
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot, printre alte măsuri, 
să refuze reînnoirea sau să decidă 
retragerea desemnării unui organism de 
cercetare care nu mai îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și 
(4) sau în cazurile în care desemnarea a 
fost obținută în mod fraudulos sau un 
organism de cercetare a semnat în mod
fraudulos ori neglijent un acord de primire 
cu un resortisant al unei țări terțe. În cazul 
în care desemnarea este refuzată sau 
retrasă, organismului în cauză îi poate fi 
interzis să solicite din nou desemnarea pe o 
perioadă de până la cinci ani de la data 
publicării deciziei de retragere sau de refuz 

(6) Statele membre pot, printre alte măsuri, 
să refuze reînnoirea sau să decidă 
retragerea desemnării unui organism de 
cercetare care nu mai îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și 
(4) sau în cazurile în care desemnarea a 
fost obținută în mod fraudulos sau un 
organism de cercetare a semnat în mod 
fraudulos ori neintenționat un acord de 
primire cu un resortisant al unei țări terțe. 
În cazul în care desemnarea este refuzată 
sau retrasă, organismului în cauză îi poate 
fi interzis să solicite din nou desemnarea pe 
o perioadă de până la cinci ani de la data 
publicării deciziei de retragere sau de refuz 
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a reînnoirii. a reînnoirii.

Or. en

Amendamentul 110
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) informații privind relația juridică dintre 
organismul de cercetare și cercetător;

(e) informații privind relația juridică sau de 
muncă dintre organismul de cercetare și 
cercetător;

Or. en

Amendamentul 111
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fi semnat un acord de formare 
profesională, aprobat, dacă este necesar, de 
autoritatea relevantă din statul membru 
vizat în conformitate cu legislația și 
practicile administrative interne, pentru o 
poziție în cadrul întreprinderilor din 
sectorul public sau privat sau al unei unități 
de formare profesională recunoscută de 
statul membru în conformitate cu legislația 
și practicile administrative interne;

(a) ca parte a educației sale, să fi semnat 
un acord de formare profesională, aprobat, 
dacă este necesar, de autoritatea relevantă 
din statul membru vizat în conformitate cu 
legislația și practicile administrative 
interne, pentru o poziție în cadrul 
întreprinderilor din sectorul public sau 
privat sau al unei unități de formare 
profesională recunoscută de statul membru 
în conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne;

Or. en

Amendamentul 112
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să dovedească, la solicitarea statului 
membru, că are studii, calificări sau 
experiență profesională anterioară 
relevantă pentru a beneficia de experiența 
stagiului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să dovedească, la solicitarea statului 
membru, că are studii, calificări sau 
experiență profesională anterioară 
relevantă pentru a beneficia de experiența 
stagiului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să dovedească, la solicitarea statului 
membru, că are studii, calificări sau 
experiență profesională anterioară 
relevantă pentru a beneficia de experiența 
stagiului.

(b) să dovedească faptul că perioada de 
formare este o parte a educației sale într-o 
instituție de învățământ din țara sa de 
origine.
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Or. en

Amendamentul 115
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să beneficieze, la solicitarea statului 
membru, de cursuri de bază de învățare a 
limbii pentru a acumula cunoștințele 
necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor 
pe care le implică poziția.

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acordul menționat la litera (a) trebuie să 
descrie programul de formare, să precizeze 
durata acestuia, condițiile în care stagiarul 
este supravegheat în momentul derulării 
respectivului program, programul său de 
lucru, relația juridică cu entitatea gazdă și, 
în cazul în care stagiarul este remunerat, 
remunerația care i se acordă.

Acordul menționat la litera (a) trebuie să 
descrie programul de formare, să precizeze 
durata acestuia, condițiile în care stagiarul 
este supravegheat în momentul derulării 
respectivului program, programul său de 
lucru, relația juridică cu entitatea gazdă și, 
în cazul în care stagiarul este remunerat, 
remunerația care i se acordă și contractul 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 117
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita entității 
gazdă să declare că resortisantul țării 
terțe nu ocupă un loc de muncă vacant.

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita entității 
gazdă să declare că resortisantul țării terțe 
nu ocupă un loc de muncă vacant.

(2) Statele membre pot analiza nevoia 
actuală de forță de muncă și aprecia dacă 
resortisantul țării terțe ocupă un loc de 
muncă sau dacă există suficiente locuri 
pentru formare pentru resortisanții țării 
gazdă.

Or. en

Amendamentul 119
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) și, la solicitarea expresă a statului 
membru gazdă, să participe la cursuri de 
bază de învățare a limbii, a istoriei și a 
structurilor politice și sociale ale 
respectivului stat membru.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 120
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) și, la solicitarea expresă a statului 
membru gazdă, să participe la cursuri de 
bază de învățare a limbii, a istoriei și a 
structurilor politice și sociale ale 
respectivului stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate analiza dacă 
activitatea de voluntariat este genuină sau 
dacă exercită efecte negative asupra 
piețelor muncii.

Or. en

Amendamentul 122
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă cel puțin 17 ani, dar nu mai mult 
de 30 de ani sau, în cazuri justificate în 
mod individual, peste 30 de ani;

(a) să aibă cel puțin 18 ani, dar nu mai mult 
de 30 de ani sau, în cazuri justificate în 
mod individual, peste 30 de ani și nu poate 
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fi o rudă a familiei gazdă;

Or. en

Amendamentul 123
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă cel puțin 17 ani, dar nu mai mult 
de 30 de ani sau, în cazuri justificate în 
mod individual, peste 30 de ani;

(a) să aibă cel puțin 17 ani, dar nu mai mult 
de 35 de ani.

Or. en

Amendamentul 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă cel puțin 17 ani, dar nu mai 
mult de 30 de ani sau, în cazuri justificate 
în mod individual, peste 30 de ani;

(a) să aibă cel puțin 17 ani;

Or. en

Amendamentul 125
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să facă dovada că familia gazdă își (b) să facă dovada că familia gazdă își 
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asumă răspunderea pentru acesta pe durata 
prezenței sale pe teritoriul statului membru 
în cauză, în special în ceea ce privește 
cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate,
maternitate sau riscurile de accidente;

asumă răspunderea pentru acesta pe durata 
prezenței sale pe teritoriul statului membru 
în cauză, în special în ceea ce privește 
cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate 
sau riscurile de accidente;

Or. en

Amendamentul 126
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta și măsurile adecvate 
care îi permit să participe la cursuri și la 
treburile casnice de zi cu zi.

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta, dreptul la cel puțin 
o zi liberă pe săptămână și măsurile 
adecvate care îi permit să participe la 
cursuri și la treburile casnice de zi cu zi.

Or. en

Amendamentul 127
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta și măsurile adecvate 
care îi permit să participe la cursuri și la 
treburile casnice de zi cu zi.

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta și măsurile adecvate 
care îi permit sau îi impun să participe la 
cursuri și la treburile casnice de zi cu zi.
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Or. en

Amendamentul 128
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când decide dacă familia gazdă 
este în măsură să ofere lucrătorului au 
pair o bună găzduire pe durata șederii 
sale, statul membru poate analiza și alte 
aspecte.

Or. en

Amendamentul 129
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre resping o cerere în 
următoarele cazuri:

Statele membre pot respinge o cerere în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 130
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care entitatea sau instituția 
de învățământ gazdă a fost înființată cu 

(c) în cazul în care entitatea sau instituția 
de învățământ gazdă acționează cu unicul 
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unicul scopul de a facilita intrarea pe 
teritoriul statului respectiv;

scop de a facilita intrarea pe teritoriul 
statului respectiv;

Or. en

Amendamentul 131
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) există alte motive grave de a bănui că 
entitatea gazdă sau instituția de 
învățământ acționează fraudulos;

Or. en

Amendamentul 132
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre retrag o autorizație în 
situațiile următoare:

Statele membre pot retrage sau refuza
prelungirea unui permis de ședere eliberat 
pe baza prezentei directive atunci când 
acesta a fost dobândit fraudulos sau ori de 
câte ori se pare că titularul nu a întrunit 
sau nu mai întrunește condițiile de intrare 
și de ședere prevăzute la articolul 6 și la 
alte articole pertinente din această 
directivă sau rezidează în alte scopuri 
decât acelea pentru care a fost autorizat 
să rezideze, în special în situațiile 
următoare:

Or. en
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Amendamentul 133
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre retrag o autorizație în 
situațiile următoare:

Statele membre pot retrage o autorizație în 
situațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 134
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
înființată cu unicul scop de a facilita 
intrarea pe teritoriul statului membru;

(c) în cazul în care entitatea gazdă 
acționează cu unicul scop de a facilita 
intrarea pe teritoriul statului membru;

Or. en

Amendamentul 135
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a 
îndeplinit obligațiile legale în ceea ce 
privește securitatea socială și/sau 
impozitarea prevăzute în dreptul intern sau 
a inițiat procedura de faliment sau este 
insolvabilă;

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a 
îndeplinit obligațiile legale în ceea ce 
privește securitatea socială și/sau 
impozitarea prevăzute în dreptul intern sau 
a inițiat procedura de faliment sau este 
insolvabilă. Atunci când o astfel de 
situație survine în cursul unui ciclu de 
studii, studentului ar trebui să i se acorde 
o perioada de timp rezonabilă pentru a 
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găsi un ciclu echivalent, care să-i permită 
finalizarea studiilor.

Or. en

Amendamentul 136
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
respectivul student nu înregistrează un 
progres acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne.

(f) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
respectivul student nu înregistrează un 
progres acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne și nu există un 
factor atenuant obligatoriu care să explice 
situația.

Or. en

Amendamentul 137
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot retrage o autorizație 
pe motiv de ordine publică, siguranță 
publică sau sănătate publică.

(2) Statele membre pot retrage o autorizație 
pe motiv de ordine publică sau siguranță 
publică.

Or. en
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Amendamentul 138
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
respectivul student nu înregistrează un 
progres acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne.

(c) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
studentul nu înregistrează un progres 
acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne și nu există un 
factor atenuant obligatoriu care să explice 
situația.

Or. en

Amendamentul 139
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2011/98/UE, cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe au dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

(1) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2011/98/UE, cercetătorii și studenții 
resortisanți ai țărilor terțe au dreptul la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile securității sociale, inclusiv 
prestațiile familiale, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială.

Or. en
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Amendamentul 140
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2011/98/UE, cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe au dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

(1) Cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe 
au dreptul la un tratament egal cu cel 
aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2011/98/UE.

Or. en

Amendamentul 141
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indiferent dacă li se permite să 
lucreze sau nu în conformitate cu 
legislația Uniunii sau cu legislația 
națională, voluntarii, lucrătorii au pair și 
stagiarii remunerați sau neremunerați 
sunt îndrituiți la același tratament ca și 
resortisanții statelor membre gazdă în 
ceea ce privește încălcările legate de 
asigurările sociale, conform celor definite 
în Regulamentul 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

Or. en



PE519.478v01-00 34/42 AM\1002688RO.doc

RO

Amendamentul 142
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elevii, voluntarii, stagiarii neremunerați 
și lucrătorii au pair, indiferent dacă 
beneficiază sau nu de drept de muncă în 
temeiul legislației Uniunii sau al dreptului 
intern, au dreptul la un tratament egal în 
ceea ce privește accesul la bunuri și servicii 
și oferta de bunuri și servicii puse la 
dispoziția publicului, cu excepția 
procedurilor de obținere a unei locuințe, 
astfel cum se prevede în dreptul intern.

(2) Studenții, elevii, voluntarii, stagiarii 
neremunerați și lucrătorii au pair, 
indiferent dacă beneficiază sau nu de drept 
de muncă în temeiul legislației Uniunii sau 
al dreptului intern, au dreptul la un 
tratament egal în ceea ce privește accesul la 
bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului, cu 
excepția procedurilor de obținere a unei 
locuințe, astfel cum se prevede în dreptul 
intern.

Or. en

Amendamentul 143
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru stabilește numărul 
maxim de ore pe săptămână sau numărul 
zilelor ori lunilor dintr-un an permise 
pentru o asemenea activitate, care nu va fi 
sub 20 de ore pe săptămână, sau 
echivalentul în zile sau luni într-un an.

(3) Fiecare stat membru stabilește numărul 
maxim de ore pe săptămână sau numărul 
zilelor ori lunilor dintr-un an permise 
pentru o asemenea activitate, care nu va fi 
sub 10 de ore pe săptămână, sau 
echivalentul în zile sau luni într-un an.

Or. en

Amendamentul 144
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

 După finalizarea proiectului de cercetare 
sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru pentru 
o perioadă de 12 luni, pentru a căuta un loc 
de muncă sau a deschide o afacere, în cazul 
în care condițiile prevăzute la articolul 6 
litera (a) și literele (c)–(f) sunt în 
continuare îndeplinite. Într-o perioadă 
cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților 
țărilor terțe li se poate cere să dovedească 
faptul că sunt în continuare în căutarea 
unui loc de muncă sau că sunt pe cale să 
deschidă o afacere. După o perioadă de 6 
luni, resortisanților țărilor terțe li se mai 
poate cere să dovedească faptul că au o 
șansă reală de a fi angajați sau de a 
deschide o afacere.

Statele membre pot hotărî ca, după 
finalizarea proiectului de cercetare sau a 
studiilor în statul membru, resortisanții 
țărilor terțe au dreptul de ședere pe 
teritoriul statului membru pentru o 
perioadă de 6 până la 12 luni, pentru a 
căuta un loc de muncă sau a deschide o 
afacere, în cazul în care condițiile 
prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele 
(c)–(f) sunt în continuare îndeplinite și 
dacă aceștia sunt în măsură să asigure 
întreținerea propriei persoane și, dacă 
este cazul, a familiei lor. Într-o perioadă 
cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților 
țărilor terțe li se poate cere să dovedească 
faptul că sunt în continuare în căutarea 
unui loc de muncă sau că sunt pe cale să 
deschidă o afacere. După o perioadă de 6 
luni, resortisanților țărilor terțe li se mai 
poate cere să dovedească faptul că au o 
șansă reală de a fi angajați sau de a 
deschide o afacere.

Or. en

Amendamentul 145
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După finalizarea proiectului de cercetare 
sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru pentru 
o perioadă de 12 luni, pentru a căuta un loc 
de muncă sau a deschide o afacere, în cazul 
în care condițiile prevăzute la articolul 6 
litera (a) și literele (c)–(f) sunt în 

După finalizarea proiectului de cercetare 
sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru pentru 
o perioadă de cel puțin 18 luni, pentru a 
căuta un loc de muncă sau a deschide o 
afacere, în cazul în care condițiile 
prevăzute la articolul 6 litera (a) și literele 
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continuare îndeplinite. Într-o perioadă 
cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților 
țărilor terțe li se poate cere să dovedească 
faptul că sunt în continuare în căutarea 
unui loc de muncă sau că sunt pe cale să 
deschidă o afacere. După o perioadă de 6 
luni, resortisanților țărilor terțe li se mai 
poate cere să dovedească faptul că au o 
șansă reală de a fi angajați sau de a 
deschide o afacere.

(c)–(f) sunt în continuare îndeplinite. Într-o 
perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, 
resortisanților țărilor terțe li se poate cere 
să dovedească faptul că sunt în continuare 
în căutarea unui loc de muncă sau că sunt 
pe cale să deschidă o afacere. După o 
perioadă de 6 luni, resortisanților țărilor 
terțe li se mai poate cere să dovedească 
faptul că au o șansă reală de a fi angajați 
sau de a deschide o afacere.

Or. en

Amendamentul 146
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 24 – paragraful 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot solicita companiilor 
înființate de resortisanți din țări terțe să 
îndeplinească anumite condiții, pentru a 
se asigura că este vorba de întreprinderi 
adevărate.

Or. en

Amendamentul 147
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După finalizarea proiectului de cercetare 
sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru 
pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, 
pentru a căuta un loc de muncă sau a 
deschide o afacere, în cazul în care 
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condițiile prevăzute la articolul 6 litera (a) 
și literele (c)–(f) sunt în continuare 
îndeplinite. Într-o perioadă cuprinsă între 
3 și 6 luni, resortisanților țărilor terțe li se 
poate cere să dovedească faptul că sunt în 
continuare în căutarea unui loc de muncă 
sau că sunt pe cale să deschidă o afacere. 
După o perioadă de 6 luni, resortisanților 
țărilor terțe li se mai poate cere să 
dovedească faptul că au o șansă reală de 
a fi angajați sau de a deschide o afacere.

Or. en

Amendamentul 148
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Membrii de familie ai cercetătorilor Membrii de familie ai cercetătorilor și ai 
studenților

Or. en

Amendamentul 149
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(1) și de la articolul 8 din Directiva 
2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este 
condiționată de necesitatea ca titularul 
autorizației de ședere în scopul desfășurării 
unei activități de cercetare să aibă 
perspective întemeiate de a obține dreptul 

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(1) și de la articolul 8 din Directiva 
2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este 
condiționată de necesitatea ca titularul 
autorizației de ședere în scopul desfășurării 
unei activități de cercetare sau de studii să 
aibă perspective întemeiate de a obține 
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de ședere permanentă și să aibă o perioadă 
minimă de ședere.

dreptul de ședere permanentă și să aibă o 
perioadă minimă de ședere.

Or. en

Amendamentul 150
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(4) primul paragraf din Directiva 
2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii 
de familie se acordă, în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile pentru reîntregirea 
familiei, în termen de 90 de zile de la data 
la care a fost depusă cererea și în termen de 
60 de zile de la data cererii inițiale pentru 
membrii familiei cercetătorilor resortisanți 
ai țărilor terțe care intră sub incidența 
programelor relevante ale Uniunii care 
cuprind măsuri de mobilitate.

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(4) primul paragraf din Directiva 
2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii 
de familie se acordă, în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile pentru reîntregirea 
familiei, în termen de 90 de zile de la data 
la care a fost depusă cererea și în termen de 
60 de zile de la data cererii inițiale pentru 
membrii familiei cercetătorilor și 
studenților resortisanți ai țărilor terțe care 
intră sub incidența programelor relevante 
ale Uniunii care cuprind măsuri de 
mobilitate.

Or. en

Amendamentul 151
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 13 
alineatele (2) și (3) din Directiva 
2003/86/CE, durata de valabilitate a 
autorizației acordate membrilor de familie 
trebuie să fie aceeași cu cea a autorizației 

(4) Prin derogare de la articolul 13 
alineatele (2) și (3) din Directiva 
2003/86/CE, durata de valabilitate a 
autorizației acordate membrilor de familie 
trebuie să fie aceeași cu cea a autorizației 
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acordate cercetătorului, în măsura în care 
perioada de valabilitate a documentelor lor 
de călătorie permite acest lucru.

acordate cercetătorului sau studentului, în 
măsura în care perioada de valabilitate a 
documentelor lor de călătorie permite acest 
lucru.

Or. en

Amendamentul 152
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dreptul la mobilitate între statele 
membre pentru cercetători, studenți și 
stagiarii remunerați 

Dreptul la mobilitate între statele 
membre pentru cercetători, studenți și 
stagiarii remunerați și neremunerați.

Or. en

Amendamentul 153
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Unui resortisant al unei țări terțe care a 
fost admis ca cercetător în temeiul 
prezentei directive i se permite să 
desfășoare o parte din activitatea sa de 
cercetare în alt stat membru în condițiile 
prevăzute de prezentul articol.

Unui resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis ca cercetător în temeiul prezentei 
directive i se permite să desfășoare o parte 
din activitatea sa de cercetare în alt stat 
membru pe durata unei vize și a unui 
permis de ședere pe termen lung în 
condițiile prevăzute de prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 154
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care șederea cercetătorului în alt 
stat membru nu depășește o perioadă 
de șase luni, activitatea de cercetare poate 
fi desfășurată pe baza acordului de primire 
încheiat în primul stat membru, cu condiția 
ca cercetătorul să aibă suficiente resurse în 
celălalt stat membru și să nu fie considerat 
o amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau sănătatea publică în 
cel de-al doilea stat membru.

În cazul în care șederea cercetătorului 
(bărbat sau femeie) în alt stat membru nu 
depășește o perioadă de șase luni, 
activitatea de cercetare poate fi desfășurată 
pe baza acordului de primire încheiat în 
primul stat membru, cu condiția ca 
cercetătorul să aibă suficiente resurse în 
celălalt stat membru și să nu fie considerat 
o amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau sănătatea publică în 
cel de-al doilea stat membru. Înainte de a 
se deplasa în vederea unei șederi într-un 
alt stat membru, cercetătorul trebuie să 
petreacă cel puțin o lună în primul stat 
membru. În lipsa unui acord diferit, 
institutul de cercetări din primul stat 
membru nu poartă nicio răspundere în 
ceea ce îl privește pe cercetător în timp ce 
acesta (aceasta) în celălalt stat membru. 
În cazul în care contractul de găzduire 
sau de muncă din primul stat membru nu 
include șederea în celălalt stat membru 
sau nu este compatibil cu aceasta, ar 
trebui încheiat un nou contract, incluzând 
eventual un institut de cercetare gazdă din 
cel de al doilea stat membru. În mod 
normal, cel de al doilea stat membru nu 
ar trebui decât să fie notificat cu privire la 
intrarea cercetătorului, dar dacă celălalt 
stat membru îi refuză șederea, în lipsa 
unui acord diferit cercetătorul trebuie să 
revină în primul stat pe cheltuiala sa.

Or. en

Amendamentul 155
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru perioade cuprinse între trei și șase 
luni, unui resortisant al unei țări terțe care a 
fost admis ca student sau ca stagiar 
remunerat în temeiul prezentei directive i 
se permite să își efectueze o parte din 
studii/stagiu într-un alt stat membru, cu 
condiția ca, înainte de transferul său în 
respectivul stat membru, să fi prezentat 
următoarele informații autorității 
competente din cel de-al doilea stat 
membru:

Pentru perioade cuprinse între trei și șase 
luni, unui resortisant al unei țări terțe care a 
fost admis ca student sau ca stagiar 
remunerat sau neremunerat în temeiul 
prezentei directive i se permite să își 
efectueze o parte din studii/stagiu într-un 
alt stat membru, cu condiția ca, înainte de 
transferul său în respectivul stat membru, 
să fi prezentat următoarele informații 
autorității competente din cel de-al doilea 
stat membru:

Or. en

Amendamentul 156
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) are resurse stabile, constante și 
suficiente pentru a se întreține pe sine și pe 
ceilalți membri ai familiei, fără a recurge la 
asistența socială a statului membru în 
cauză.

(b) dovada că deține resurse stabile, 
constante și suficiente pentru a se întreține 
pe sine și pe ceilalți membri ai familiei fără 
a recurge la sistemul de asistență socială al 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 157
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre decid asupra cererii complete de 
eliberare a unei autorizații și informează 

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre decid asupra cererii complete de 
eliberare a unei autorizații și informează 
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solicitantul, în scris, în conformitate cu 
procedurile de notificare prevăzute de 
dreptul intern al statului membru în cauză, 
cât mai curând posibil și cel mai târziu în 
termen de 60 de zile de la data la care a 
fost depusă cererea sau în termen de 30 zile 
de la respectiva dată în cazul cercetătorilor 
și studenților resortisanți ai țărilor terțe 
care participă la programele Uniunii ce 
includ măsuri de mobilitate.

solicitantul, în scris, în conformitate cu 
procedurile de notificare prevăzute de 
dreptul intern al statului membru în cauză, 
cât mai curând posibil și cel mai târziu în 
termen de 90 de zile de la data la care a 
fost depusă cererea sau în termen de 45 zile 
de la respectiva dată în cazul cercetătorilor 
și studenților resortisanți ai țărilor terțe 
care participă la programele Uniunii ce 
includ măsuri de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 158
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive 
cel mai târziu până la [doi ani de la intrarea 
în vigoare]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [trei ani de la intrarea în 
vigoare]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor acte.

Or. en


