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Amendamentul 24
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulație a lucrătorilor este una 
dintre libertățile fundamentale ale 
cetățenilor UE și unul dintre pilonii pieței 
interne în Uniune consacrat în articolul 45 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Punerea sa în aplicare este 
aprofundată de legislația Uniunii destinată 
să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora.

(1) Libera circulație a lucrătorilor se 
numără printre libertățile și drepturile 
fundamentale ale cetățenilor UE și este 
unul dintre pilonii pieței interne în Uniune 
consacrat în articolul 45 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.
Drepturile privind libera circulație a 
lucrătorilor ar trebui să aparțină tuturor 
persoanelor interesate, indiferent de 
statutul acestora. Punerea sa în aplicare 
este aprofundată de legislația Uniunii 
destinată să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora. Este esențial 
să se asigure că această libertate 
fundamentală ia întotdeauna în 
considerare principiul egalității între 
femei și bărbați, precum și promovarea 
egalității de șanse în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 25
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
deplaseze din zonele cu rată ridicată a 
șomajului în zone în care există o penurie 

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
deplaseze în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
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de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

persoane să își găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

Or. de

Amendamentul 26
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
deplaseze din zonele cu rată ridicată a 
șomajului în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
deplaseze în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să își găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 27
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mobilitatea voluntară ar trebui 
promovată în interiorul Uniunii. 
Dimpotrivă, libera circulație a lucrătorilor 
nu trebuie să conducă la un „exod al 
creierelor” determinat de lipsa de 
perspective în țara de origine. Un astfel de 
exod al creierelor nu reprezintă o soluție 
pe termen lung pentru gestionarea 
crizelor și a șomajului în masă.
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Or. de

Amendamentul 28
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera 
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Protecția 
împotriva discriminării ar trebui să se 
aplice și pentru lucrătorii care desfășoară 
activități transfrontaliere, ale căror loc de 
muncă și domiciliu nu se află în același 
stat membru.

Or. de

Amendamentul 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
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protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera 
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Drepturile 
procedurale și de aplicare, ce reprezintă 
un instrument esențial care le permite 
cetățenilor să își revendice drepturile, ar 
trebui să aparțină tuturor cetățenilor care 
se deplasează în interiorul Uniunii, 
indiferent de statutul lor sau indiferent 
dacă aceștia se mută în alt stat membru în 
conformitate cu articolul 45 sau cu alte 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera 
circulație nu trebuie confundată cu libera 
prestare a serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv.

Or. en
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Amendamentul 31
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate, în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv, protejându-i 
inclusiv pe lucrătorii transfrontalieri, în 
temeiul legislației Uniunii, împotriva 
discriminării pe motiv de reședință.
Tratamentul egal al lucrătorilor trebuie să 
fie respectat în orice moment, în 
conformitate cu normele în vigoare în 
statul membru în cauză, indiferent dacă 
normele sunt stabilite în legislația 
națională sau în acorduri colective. 
Libera circulație a lucrătorilor nu poate fi 
niciodată utilizată în scopul aplicării unui 
tratament inegal. Libera circulație nu 
trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv. Totodată, 
discriminarea nu ar trebui să fie înțeleasă 
în sens economic. Libera circulație a 
lucrătorilor ar trebui percepută în sensul 
acceptării dezideratului de creare a pieței 
unice și ar trebui să funcționeze atât în 
beneficiul angajatorilor, cât și în cel al 
angajaților, deoarece reprezintă cea mai 
bună măsură de soluționare a 
neconcordanțelor existente în ceea ce 
privește cererea de muncă.

Or. en

Amendamentul 33
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
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în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, conform definiției 
de la articolul 45 alineatul (2) din TFUE, 
asigurându-le un tratament egal în raport 
cu resortisanții statului membru respectiv. 
Libera circulație nu trebuie confundată cu 
libera prestare a serviciilor, care include 
dreptul întreprinderilor de a presta servicii 
în alt stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 34
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea, 
concedierea, avantajele sociale și fiscale
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
necesare pentru prestarea serviciilor în 
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statul membru respectiv.

Or. nl

Amendamentul 35
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Solicită Comisiei să adopte în 
conformitate cu Parlamentul European 
propriile măsuri, care să servească la 
promovarea mobilității lucrătorilor și să 
asigure protecție împotriva defavorizării;

Or. de

Amendamentul 36
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce privește lucrătorii și familiile 
lucrătorilor care își exercită dreptul la 
libera circulație, articolul 45 din tratat 
conferă drepturi substanțiale pentru 
exercitarea acestei libertăți fundamentale, 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii.

(4) Dreptul la liberă circulație a 
lucrătorilor are un impact important 
asupra vieții de familie și a opțiunilor 
educaționale și profesionale ale 
lucrătorilor și partenerilor acestora; în 
ceea ce privește lucrătorii și familiile 
lucrătorilor care își exercită dreptul la 
libera circulație, articolul 45 din tratat 
conferă drepturi substanțiale pentru 
exercitarea acestei libertăți fundamentale, 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii și 
în Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004. La aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011, a 
Directivei 2004/38/CE și a prezentei 
directive, statele membre nu 
discriminează lucrătorii și membrii 
familiilor acestora pe oricare dintre 
motivele enumerate la articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale, inclusiv 
pe motive de orientare sexuală.

Or. en

Amendamentul 37
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre ar trebui să asigure o 
recunoaștere reciprocă a diferitelor 
parteneriate juridice și a drepturilor 
derivate, pentru a evita orice discriminare 
pe motiv de orientare sexuală sau de 
concepții de viață ale lucrătorilor 
migranți. Statele membre ar trebui să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
drepturilor ce decurg din adoptarea unui 
copil, aceasta fiind o condiție prealabilă 
atunci când se analizează mutarea într-un 
alt stat membru din motive profesionale.

Or. en

Amendamentul 38
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

(5) Exercitarea efectivă a libertății de 
circulație a lucrătorilor este încă o 
provocare majoră și, de foarte multe ori, 
lucrătorii, angajatorii și administrația 
publică nu cunosc drepturile la liberă 
circulație ale cetățenilor UE. Aceștia se 
confruntă încă cu problema discriminării 
pe motiv de cetățenie sau naționalitate 
atunci când se deplasează dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene în altul. 
Lucrătorii vizați suferă și de efectele 
exacerbate ale discriminării multiple pe 
motive de rasă sau origine etnică, de 
religie sau convingeri, de handicap, de 
vârstă sau de orientare sexuală și de sex.
Așadar, există o discrepanță între legislația 
și aplicarea sa în practică, discrepanță care 
ar trebui eliminată. Această discrepanță se 
înregistrează și în cazul anumitor grupuri 
vulnerabile, cum ar fi lucrătorii casnici, 
persoanele cu handicap sau persoanele 
analfabete. Prin urmare, ar trebui 
aplicate măsuri specifice pentru a permite 
acestor grupuri să se bucure de dreptul 
lor de a lucra într-un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 39
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
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deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată, și este necesară aplicarea unor 
sancțiuni mai clare în cazurile de 
încălcare a acestui drept.

Or. en

Amendamentul 40
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei, precum și cei care 
desfășoară activități transfrontaliere se 
confruntă încă cu problema discriminării 
pe motiv de cetățenie sau naționalitate 
atunci când se deplasează dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene în altul. 
Așadar, există o discrepanță între legislația 
și aplicarea sa în practică, discrepanță care 
ar trebui eliminată.

Or. de

Amendamentul 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
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încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și, în cazul 
lucrătorilor de frontieră, cu problema 
discriminării pe motiv de reședință, atunci 
când se deplasează dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

Or. en

Amendamentul 42
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În iulie 2010, în comunicarea privind 
„Reafirmarea liberei circulații a 
lucrătorilor: drepturi și evoluții majore”, 
Comisia a subliniat că va studia 
modalitățile de abordare a noilor nevoi și 
provocări (având în vedere, în special, 
noile modele de mobilitate) cu care se 
confruntă lucrătorii migranți din UE și 
membrii familiilor lor, iar în contextul noii 
strategii pentru piața unică va examina 
modalitățile posibile de promovare și de 
îmbunătățire a mecanismelor de punere în 
aplicare efectivă a principiului egalității de 
tratament pentru lucrătorii UE și membrii 
familiilor lor care își exercită dreptul la 
libera circulație.

(6) În iulie 2010, în comunicarea privind 
„Reafirmarea liberei circulații a 
lucrătorilor: drepturi și evoluții majore”, 
Comisia a subliniat că va studia 
modalitățile de abordare a noilor nevoi și 
provocări (având în vedere, în special, 
noile modele de mobilitate) cu care se 
confruntă lucrătorii migranți și mobili din 
UE și membrii familiilor lor, iar în 
contextul noii strategii pentru piața unică 
va examina modalitățile posibile de 
promovare și de îmbunătățire a 
mecanismelor de punere în aplicare 
efectivă a principiului egalității de 
tratament pentru lucrătorii UE și membrii 
familiilor lor care își exercită dreptul la 
libera circulație.

Or. en
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Amendamentul 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În iulie 2010, în comunicarea privind 
„Reafirmarea liberei circulații a 
lucrătorilor: drepturi și evoluții majore”, 
Comisia a subliniat că va studia 
modalitățile de abordare a noilor nevoi și 
provocări (având în vedere, în special, 
noile modele de mobilitate) cu care se 
confruntă lucrătorii migranți din UE și 
membrii familiilor lor, iar în contextul noii 
strategii pentru piața unică va examina 
modalitățile posibile de promovare și de 
îmbunătățire a mecanismelor de punere în 
aplicare efectivă a principiului egalității de 
tratament pentru lucrătorii UE și membrii 
familiilor lor care își exercită dreptul la 
libera circulație.

(6) În iulie 2010, în comunicarea privind 
„Reafirmarea liberei circulații a 
lucrătorilor: drepturi și evoluții majore”, 
Comisia a subliniat că va studia 
modalitățile de abordare a noilor nevoi și 
provocări (având în vedere, în special, 
noile modele de mobilitate) cu care se 
confruntă lucrătorii din UE și membrii 
familiilor lor, iar în contextul noii strategii 
pentru piața unică va examina modalitățile 
posibile de promovare și de îmbunătățire a 
mecanismelor de punere în aplicare 
efectivă a principiului egalității de 
tratament pentru lucrătorii UE și membrii 
familiilor lor care își exercită dreptul la 
libera circulație.

Or. en

Amendamentul 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La 15 decembrie 2011, Parlamentul 
European a adoptat Rezoluția referitoare 
la libera circulație a lucrătorilor în 
Uniunea Europeană, în care solicita în 
mod clar măsuri care să asigure punerea 
în aplicare a acestui drept al cetățenilor 
Uniunii în beneficiul Uniunii Europene 
în ansamblu, precum și măsuri care să 
accelereze finalizarea pieței unice și 
instituirea pieței forței de muncă a 
Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010, „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE” din 
27 octombrie 2010, Comisia a afirmat că 
aplicarea divergentă și incorectă a 
legislației Uniunii privind dreptul la libera 
circulație este unul dintre principalele 
obstacole cu care se confruntă cetățenii 
Uniunii în exercitarea efectivă a drepturilor 
lor în temeiul legislației Uniunii. În 
consecință, Comisia și-a anunțat intenția de 
a lua măsuri pentru a „facilita libera 
circulație a cetățenilor UE și a membrilor 
de familie resortisanți ai unei țări terțe prin 
aplicarea cu strictețe a normelor UE, 
inclusiv privind nediscriminarea, prin 
promovarea bunelor practici și a unei mai 
bune cunoașteri a normelor UE pe teren și 
prin impulsionarea difuzării informațiilor 
în rândul cetățenilor UE cu privire la 
drepturile lor în materie de liberă 
circulație” (Acțiunea 15 din Raportul 
privind cetățenia UE din 2010).

(7) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010, „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE” din 
27 octombrie 2010, Comisia a afirmat că 
aplicarea divergentă și incorectă a 
legislației Uniunii privind dreptul la libera 
circulație este unul dintre principalele 
obstacole cu care se confruntă cetățenii 
Uniunii în exercitarea efectivă a drepturilor 
lor în temeiul legislației Uniunii. În 
consecință, Comisia și-a anunțat intenția de 
a lua măsuri pentru a „facilita libera 
circulație a cetățenilor UE și a membrilor 
de familie resortisanți ai unei țări terțe prin 
aplicarea cu strictețe a normelor UE, 
inclusiv privind nediscriminarea, prin 
promovarea bunelor practici și a unei mai 
bune cunoașteri a normelor UE pe teren și 
prin impulsionarea difuzării informațiilor 
în rândul cetățenilor UE cu privire la 
drepturile lor în materie de liberă 
circulație” (Acțiunea 15 din Raportul 
privind cetățenia UE în 2010). În plus, în 
Raportul privind cetățenia UE în 20131, 
Comisia Europeană a abordat necesitatea 
de a elimina obstacolele administrative și 
de a simplifica procedurile pentru 
cetățenii UE care locuiesc, lucrează și se 
deplasează în interiorul UE; 
accesibilitatea nediscriminatorie a 
instrumentelor de facilitare a obținerii de 
către cetățeni a drepturilor la libera 
circulație ar trebui să reprezinte o parte 
integrantă a acestei abordări.
__________________
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Amendamentul 46
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010, „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE” din 27 
octombrie 2010, Comisia a afirmat că 
aplicarea divergentă și incorectă a 
legislației Uniunii privind dreptul la libera 
circulație este unul dintre principalele 
obstacole cu care se confruntă cetățenii 
Uniunii în exercitarea efectivă a drepturilor 
lor în temeiul legislației Uniunii. În 
consecință, Comisia și-a anunțat intenția de 
a lua măsuri pentru a „facilita libera 
circulație a cetățenilor UE și a membrilor 
de familie resortisanți ai unei țări terțe prin 
aplicarea cu strictețe a normelor UE, 
inclusiv privind nediscriminarea, prin 
promovarea bunelor practici și a unei mai 
bune cunoașteri a normelor UE pe teren și 
prin impulsionarea difuzării informațiilor 
în rândul cetățenilor UE cu privire la 
drepturile lor în materie de liberă 
circulație” (Acțiunea 15 din Raportul 
privind cetățenia UE din 2010).

(7) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010, „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE” din 27 
octombrie 2010, Comisia a afirmat că 
aplicarea divergentă și incorectă a 
legislației Uniunii privind dreptul la libera 
circulație este unul dintre principalele 
obstacole cu care se confruntă cetățenii 
Uniunii în exercitarea efectivă a drepturilor 
lor în temeiul legislației Uniunii. De 
asemenea, nerecunoașterea diplomelor 
obținute în alte state membre ale UE 
reprezintă un obstacol. În consecință, 
Comisia și-a anunțat intenția de a lua 
măsuri pentru a „facilita libera circulație a 
cetățenilor UE și a membrilor de familie 
resortisanți ai unei țări terțe prin aplicarea 
cu strictețe a normelor UE, inclusiv privind 
nediscriminarea, prin promovarea bunelor 
practici și a unei mai bune cunoașteri a 
normelor UE pe teren și prin impulsionarea 
difuzării informațiilor în rândul cetățenilor 
UE cu privire la drepturile lor în materie de 
liberă circulație” (Acțiunea 15 din Raportul 
privind cetățenia UE în 2010) și la 
dispozițiile relevante ale altor acte 
legislative, precum Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială.

Or. nl
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Amendamentul 47
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul pachetului privind ocuparea 
forței de muncă din 18 aprilie 2012 
(Comunicarea Comisiei „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă”), Comisia 
își anunța intenția „să prezinte o propunere 
legislativă pentru a susține lucrătorii mobili 
(oferind informații și consiliere) în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor conferite de 
Tratat și de Regulamentul (CE) nr. 
492/2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii”.

(8) În cadrul pachetului privind ocuparea 
forței de muncă din 18 aprilie 2012 
(Comunicarea Comisiei „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă”), Comisia 
își anunța intenția „să prezinte o propunere 
legislativă pentru a susține lucrătorii mobili 
(oferind informații și consiliere) în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor conferite de 
Tratat și de Regulamentul (CE) nr. 
492/2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii” și a 
îndemnat statele membre să asigure o mai 
bună cunoaștere și un acces îmbunătățit 
la drepturile conferite de legislația UE cu 
privire la lupta împotriva discriminării, la 
egalitatea de gen și la libera circulație a 
lucrătorilor și să deschidă și să faciliteze 
accesul cetățenilor UE la posturile din 
sectorul public, în conformitate cu 
legislația UE, astfel cum a fost 
interpretată de Curtea de Justiție. Comisia 
a îndemnat, de asemenea statele membre 
să asigure aplicarea integrală a 
Directivei 2006/54/CE privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse 
și al egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aplicarea și asigurarea respectării
adecvată și eficientă constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor, în timp ce o aplicare deficientă 
diminuează eficacitatea normelor Uniunii 
aplicabile în acest domeniu.

(9) Aplicarea adecvată și eficientă a 
legislației europene existente și măsurile 
de asigurare a respectării constituie 
elemente esențiale pentru protecția 
drepturilor lucrătorilor, în timp ce o 
aplicare deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu. În acest scop, Uniunea ar trebui 
să acționeze într-un mod echilibrat, 
evitând eventuale lacune legislative.
Legislația ar trebui să corespundă 
drepturilor și responsabilităților atât ale 
angajatorului, cât și ale angajatului.

Or. en

Amendamentul 49
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aplicarea și asigurarea respectării 
adecvată și eficientă constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor, în timp ce o aplicare deficientă 
diminuează eficacitatea normelor Uniunii 
aplicabile în acest domeniu.

(9) Aplicarea și asigurarea respectării 
adecvată și eficientă, precum și 
cunoașterea drepturilor constituie 
elemente esențiale pentru protecția 
drepturilor lucrătorilor, în timp ce o 
aplicare deficientă diminuează eficacitatea 
normelor Uniunii aplicabile în acest 
domeniu și pune în pericol drepturile și 
protecția cetățenilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 50
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aplicarea și asigurarea respectării 
adecvată și eficientă constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor, în timp ce o aplicare deficientă 
diminuează eficacitatea normelor Uniunii 
aplicabile în acest domeniu.

(9) Aplicarea și asigurarea respectării 
adecvată și eficientă constituie elemente 
esențiale pentru protecția drepturilor 
lucrătorilor și pentru asigurarea egalității 
de tratament, în timp ce o aplicare 
deficientă a articolului 45 din tratat și a 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 
diminuează eficacitatea normelor Uniunii 
aplicabile în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 51
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, pentru buna funcționare 
a pieței interne, este necesară o aplicare 
mai eficientă și mai uniformă a drepturilor 
conferite de normele Uniunii privind libera 
circulație a lucrătorilor.

(10) De asemenea, pentru buna funcționare 
a pieței interne, este necesară o aplicare 
mai eficientă și mai uniformă a drepturilor 
conferite de normele Uniunii privind libera 
circulație a lucrătorilor, fără fragmentarea 
grupurilor vizate.

Or. en

Amendamentul 52
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați.

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii, angajatorii, reprezentanții 
acestora și administrația sunt mai bine 
informați cu privire la drepturile lor la 
liberă circulație, pentru a sprijini și proteja 
lucrătorii și familiile lor în exercitarea 
acestor drepturi și pentru a combate 
eludarea acestor norme de către autoritățile 
publice și angajatorii publici sau privați.

Or. en

Amendamentul 53
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați.

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați. În acest sens, statele 
membre ar trebui să se concentreze și 
asupra efectelor secundare ale unei 
mobilități mai mari, cum ar fi exportul de 
inteligență și migrația tinerilor.

Or. en

Amendamentul 54
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați.

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație a 
lucrătorilor în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 492/2011 ar trebui să fie 
îmbunătățite pentru a garanta că lucrătorii 
sunt mai bine informați cu privire la 
drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați. În acest scop, 
Directiva 91/533/CEE a Consiliului ar 
trebui monitorizată în mod consecvent. În 
plus, lucrătorii ar trebui să beneficieze de 
un drept independent la informare în 
raport cu statele membre.

Or. de

Amendamentul 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu 
privire la drepturile lor, pentru a-i sprijini 
și a-i proteja în exercitarea acestor drepturi 
și pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație a 
lucrătorilor ar trebui să fie îmbunătățite 
pentru a garanta că aceștia sunt mai bine 
informați cu privire la drepturile lor, pentru 
a-i sprijini și a-i proteja în exercitarea 
acestor drepturi și pentru a combate 
eludarea acestor norme de către autoritățile 
publice și angajatorii publici sau privați.

Or. pl
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Amendamentul 56
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați.

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație a 
lucrătorilor ar trebui să fie îmbunătățite 
pentru a garanta că lucrătorii sunt mai bine 
informați cu privire la drepturile lor, pentru 
a-i sprijini și a-i proteja în exercitarea 
acestor drepturi și pentru a combate 
eludarea acestor norme de către autoritățile 
publice și angajatorii publici sau privați. În 
acest sens, ar trebui să se pună în aplicare 
și să se monitorizeze în mod consecvent
Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 
14 octombrie 1991 privind obligația 
angajatorului de a informa lucrătorii 
asupra condițiilor aplicabile contractului 
sau raportului de muncă (JO L 288, 
18.10.1991, p. 32). Angajații detașați în 
contextul liberei circulații a serviciilor ar 
trebui să fie informați de angajatori în 
legătură cu remunerația și cu alte condiții 
de muncă înainte de a fi detașați, în 
conformitate cu dispozițiile 
Directivei 96/71/CE.

Or. nl

Amendamentul 57
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație în scop de 
muncă și a urmări respectarea acestor 

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație și la 
egalitatea de tratament în scop de muncă 



PE519.521v02-00 24/94 AM\1004217RO.doc

RO

norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să-i protejeze 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și a oricărui 
obstacol nejustificat în calea exercitării 
acestui drept.

și pentru a urmări respectarea acestor 
norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să-i protejeze 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și a oricărui 
obstacol nejustificat în calea exercitării 
acestui drept, inclusiv împotriva cazurilor 
de dublă impozitare.

Or. en

Amendamentul 58
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație în scop de 
muncă și a urmări respectarea acestor 
norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să-i protejeze 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și a oricărui 
obstacol nejustificat în calea exercitării 
acestui drept.

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație în scop de 
muncă și a urmări respectarea acestor 
norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să protejeze toate 
persoanele care se deplasează în 
interiorul Uniunii împotriva discriminării 
pe motiv de cetățenie sau naționalitate și a 
oricărui obstacol nejustificat în calea 
exercitării acestui drept.

Or. en

Amendamentul 59
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În acest scop, este necesar să se (13) În acest scop, este necesar să se 
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prevadă norme specifice pentru asigurarea 
respectării normelor materiale care 
reglementează libertatea de circulație a 
lucrătorilor și pentru a facilita o aplicare 
mai corectă și mai uniformă a 
articolului 45 din tratat și a Regulamentului 
(UE) nr. 492/2011.

prevadă norme specifice pentru asigurarea 
respectării normelor materiale care 
reglementează libertatea de circulație a 
lucrătorilor, indiferent de statutul lor, și 
pentru a facilita o aplicare mai corectă și 
mai uniformă a articolului 45 din tratat și a 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011.

Or. en

Amendamentul 60
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru fiecare stat membru ar 
trebui să se menționeze locurile de muncă 
restricționate în funcție de naționalitate.

Or. nl

Amendamentul 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, lucrătorii care au 
făcut obiectul unei discriminări pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate sau al unei 
restricții nejustificate în exercitarea 
dreptului lor la liberă circulație ar trebui să 
dispună de mijloace de protecție juridică și 
de căi de atac adecvate și eficiente. În cazul 
în care statele membre prevăd doar 
proceduri administrative, ele se asigură că 
orice decizie administrativă poate fi 
contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, în temeiul articolului 47 din 

(14) În acest context, lucrătorii din UE 
care au făcut obiectul unei discriminări pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate sau al 
unei restricții nejustificate în exercitarea 
dreptului lor la liberă circulație trebuie să 
beneficieze de mijloace de protecție 
juridică și de căi de atac adecvate și 
eficiente. În cazul în care statele membre 
prevăd doar proceduri administrative, ele 
se asigură că orice decizie administrativă 
poate fi contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, în temeiul articolului 47 din 
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Cartă. Cartă.

Or. en

Amendamentul 62
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, lucrătorii care au 
făcut obiectul unei discriminări pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate sau al unei 
restricții nejustificate în exercitarea 
dreptului lor la liberă circulație ar trebui să 
dispună de mijloace de protecție juridică și 
de căi de atac adecvate și eficiente. În cazul 
în care statele membre prevăd doar 
proceduri administrative, ele se asigură că 
orice decizie administrativă poate fi 
contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, în temeiul articolului 47 din 
Cartă.

(14) În acest context, lucrătorii care au 
făcut obiectul unei discriminări pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate sau al unei 
restricții nejustificate în exercitarea 
dreptului lor la liberă circulație ar trebui să 
dispună de mijloace de protecție juridică și 
de căi de atac adecvate și eficiente, 
indiferent de statutul lor – de exemplu, 
lucrători care beneficiază de liberă 
circulație în temeiul articolului 45, 
lucrători detașați sau agenți de muncă 
temporară. În cazul în care statele membre 
prevăd doar proceduri administrative, ele 
se asigură că orice decizie administrativă 
poate fi contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, în temeiul articolului 47 din 
Cartă.

Or. en

Amendamentul 63
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii au mai multe șanse să li 
se respecte drepturile dacă au organizații 



AM\1004217RO.doc 27/94 PE519.521v02-00

RO

care să le reprezinte interesele. Statele 
membre ar trebui să faciliteze și să 
sprijine organizarea și reprezentarea 
intereselor lucrătorilor din alte state 
membre, în special a lucrătorilor 
vulnerabili, cum ar fi lucrătorii sezonieri 
și lucrătorii pe piața internă sau lucrătorii 
din industria sexului.

Or. en

Amendamentul 64
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice ar trebui să aibă 
dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 
statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească.

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice care pot reprezenta 
interesele juridice ale lucrătorilor ar trebui 
să aibă dreptul, de asemenea, în temeiul
legislației statelor membre, să întreprindă 
demersuri în numele sau în sprijinul unei 
victime, fără a aduce atingere normelor de 
procedură de drept intern cu privire la 
reprezentarea și la apărarea în fața
instanțelor judecătorești.

Or. en

Amendamentul 65
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și
persoanele juridice ar trebui să aibă 

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, sindicatele, 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane
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dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 
statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească.

juridice ar trebui să aibă dreptul, de 
asemenea, în urma hotărârii statelor 
membre, să întreprindă demersuri în 
numele sau în sprijinul unei victime, fără a 
aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și la 
apărarea în fața instanțelor judecătorești.

Or. en

Amendamentul 66
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice ar trebui să aibă 
dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 
statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească.

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice ar trebui să aibă 
dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 
statelor membre și în conformitate cu 
practicile naționale, să întreprindă 
demersuri în numele sau în sprijinul unei 
victime, fără a aduce atingere normelor de 
procedură de drept intern cu privire la 
reprezentarea și la apărarea în fața
instanțelor judecătorești.

Or. en

Amendamentul 67
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În ceea ce privește termenele 
prevăzute la articolele 3 alineatul (2) și 4 
alineatul (2) și în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 

(16) În ceea ce privește termenele 
prevăzute la articolele 3 alineatul (2) și 4 
alineatul (2) și în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
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Europene, acestea ar trebui să fie stabilite 
astfel încât să nu poată fi considerate ca 
fiind capabile să facă practic imposibilă 
sau excesiv de dificilă exercitarea 
drepturilor conferite de legislația Uniunii,

Europene, acestea ar trebui să fie stabilite 
astfel încât să nu poată fi considerate ca 
fiind capabile să facă practic imposibilă 
sau excesiv de dificilă exercitarea 
drepturilor conferite de legislația Uniunii,
În cazul în care se dovedește un 
comportament intenționat de 
obstrucționare a exercitării drepturilor 
conferite de legislația Uniunii, sancțiuni 
corespunzătoare ar trebui aplicate.

Or. en

Amendamentul 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Protecția împotriva discriminării pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate ar fi 
consolidată prin existența în fiecare stat 
membru a unor organizații care să aibă 
competența de a promova egalitatea de 
tratament, de a analiza problemele cu care 
se confruntă cetățenii, de a examina 
soluțiile posibile și de a acorda asistență 
specifică lucrătorilor din Uniune care își 
exercită dreptul la libera circulație.

(17) Protecția împotriva discriminării pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate ar fi 
consolidată prin existența în fiecare stat 
membru a unor organizații independente și 
eficiente care să aibă competența de a 
promova egalitatea de tratament, de a 
analiza problemele cu care se confruntă 
cetățenii, de a examina soluțiile posibile și 
de a acorda asistență specifică lucrătorilor 
din UE care își exercită dreptul la libera 
circulație.

Or. en

Amendamentul 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este la latitudinea fiecărui stat (18) Statele membre sunt încurajate să 
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membru să decidă dacă sarcinile 
menționate la articolul 5 din prezenta 
directivă sunt atribuite unui organism 
existent care să se ocupe de o gamă mai 
largă de motivele de discriminare. În cazul 
în care sarcinile menționate la articolul 5 
vor fi îndeplinite prin extinderea 
mandatului unui organism existent sau al 
unei structuri existente, statul membru ar 
trebui să aloce organismului existent 
suficiente resurse în vederea îndeplinirii 
sarcinilor suplimentare, pentru a se garanta 
că activitatea în curs a acestor organisme 
nu va avea de suferit.

atribuie sarcinile menționate la articolul 5 
din prezenta directivă unui organism 
existent de promovare a egalității de 
tratament, desemnat în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 2000/43/CE,
care să se ocupe de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În cazul în care 
sarcinile menționate la articolul 5 vor fi 
îndeplinite prin extinderea mandatului unui 
organism existent sau al unei structuri 
existente, statul membru ar trebui să aloce 
organismului existent suficiente resurse 
suplimentare în vederea îndeplinirii 
sarcinilor suplimentare, pentru a se garanta 
aplicarea eficientă și corespunzătoare a 
tuturor funcțiilor organismului și, în 
special, pentru a se garanta că activitatea 
în curs a acestor organisme nu va avea de 
suferit.

Or. en

Amendamentul 70
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia și statele membre sunt 
încurajate să stabilească puncte de 
contact care să cuprindă informații clare, 
detaliate și repere pe care să le 
urmărească statele membre cu privire la 
facilitarea liberei circulații a lucrătorilor.

Or. ro

Amendamentul 71
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia și statele membre sunt 
încurajate să instituie o rețea europeană 
de puncte de contact naționale pentru 
schimbul de bune practici și pentru a 
îmbunătăți cooperarea între statele 
membre în ceea ce privește promovarea 
liberei circulații a lucrătorilor. Statele 
membre sunt încurajate să instituie,
împreună cu țările vecine, o rețea, o
comisie, un organism sau o organizație cu 
caracter bilateral, care are ca scop 
informarea și rezolvarea problemelor 
lucrătorilor transfrontalieri. Punctele de 
contact naționale și rețele, comisiile, 
organismele sau organizațiile bilaterale ar 
trebui să coopereze cu organismele sau
organizațiile responsabile de măsurile de 
coordonare întreprinse în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială.

Or. nl

Amendamentul 72
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de informare și 
de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se 
asigure că organismele existente sau nou-
create cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente, precum Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice.

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de informare și 
de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se 
asigure că organismele existente sau nou-
create cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente, precum Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice. De asemenea, 
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statele membre se asigură că organismele 
existente sau nou-create cunosc și 
utilizează informațiile existente, precum și 
serviciile de asistență existente, prestate 
de sindicate, asociații, organizații sau de 
alte persoane juridice. 

Or. en

Amendamentul 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de informare și 
de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se 
asigure că organismele existente sau nou-
create cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente, precum Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice.

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de consiliere 
individuală, de informare și de sprijin și, în 
acest scop, ar trebui să se asigure că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente, precum parteneriatele 
transfrontaliere EURES pentru lucrătorii 
și angajatorii transfrontalieri, Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice.

Or. en

Amendamentul 74
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de informare și 

(19) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea la nivelul Uniunii a sinergiilor 
cu instrumentele existente de informare și 
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de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se 
asigure că organismele existente sau nou-
create cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente, precum Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice.

de sprijin și, în acest scop, ar trebui să se 
asigure că organismele existente sau nou-
create cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente, precum Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice. Contactele, 
coordonarea și cooperarea dintre 
organismele respective ar trebui 
promovate la nivel transfrontalier.

Or. nl

Amendamentul 75
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu organizațiile 
neguvernamentale și între partenerii 
sociali pentru a aborda și a combate 
diferite forme de discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate.

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul între partenerii sociali 
și cu organizațiile neguvernamentale
pentru a aborda și a combate toate formele
de discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate.

Or. en

Amendamentul 76
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu organizațiile 
neguvernamentale și între partenerii 
sociali pentru a aborda și a combate 
diferite forme de discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate.

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu partenerii sociali și
organizațiile neguvernamentale și pentru a 
aborda și a combate diferite forme de 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate.
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Or. de

Amendamentul 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu organizațiile 
neguvernamentale și între partenerii 
sociali pentru a aborda și a combate 
diferite forme de discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate.

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu partenerii sociali și 
cu organizațiile neguvernamentale pentru 
a aborda și a combate diferite forme de 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate.

Or. en

Amendamentul 78
Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă. Acest 
drept ar trebui recunoscut, fără 
discriminare, lucrătorilor permanenți, 
sezonieri și frontalieri, precum și celor 
angajați în activități de prestare de 
servicii. Informațiile furnizate ar trebui 
să-i vizeze și pe falșii lucrători 
independenți sau pe falșii lucrători 
detașați în scopul de a-i ajuta să 
beneficieze de drepturile lor și de a-i 
proteja pe lucrătorii cei mai vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 80
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziția lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate toate informațiile cu privire la 
locuințe, la securitatea în domeniul 
asistenței medicale, la avantajele și la 
factorii cu efect de descurajare legați de 
contribuțiile sociale pentru partenerul 
lucrătorului, la impozitele și beneficiile 
legate de îngrijirea copiilor și de 
drepturile de pensii, într-un mod ușor 
accesibil și în limbile pertinente. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
lucrătorii și membrii familiilor acestora 
pot urma cursuri de limbă la prețuri 
accesibile.
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Or. en

Amendamentul 81
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă și toate 
informațiile relevante cu privire la 
locuințe, asigurări de sănătate, avantaje 
fiscale și beneficii sociale în limbile 
corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 82
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre asigură la scară mai 
largă lucrătorilor din alte state membre, 
angajatorilor și altor părți interesate 
informații cu privire la termenii și 
condițiile de încadrare în muncă și la 
respectarea acestora. Statele membre 
oferă, la cerere, informații similare 
tuturor cetățenilor săi care doresc să își 
exercite dreptul la liberă circulație și 
dreptul de a se deplasa liber în alt stat 
membru.

Or. de
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Amendamentul 83
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre și lucrătorilor transfrontalieri, 
angajatorilor și altor părți interesate 
informații cu privire la termenii și 
condițiile de încadrare în muncă. În special 
lucrătorii ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile și obligațiile care le 
revin în legătură cu emigrarea, imigrarea
și munca desfășurată la nivel 
transfrontalier.

Or. nl

Amendamentul 84
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor, sindicatelor și altor 
părți interesate informații cu privire la 
termenii și condițiile de încadrare în 
muncă.

Or. en

Amendamentul 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Statele membre ar trebui să ofere, la 
cerere, cetățenilor UE care doresc să își 
exercite dreptul de a se deplasa liber în alt 
stat membru informații privind drepturile 
la liberă circulație conferite de UE. În 
facilitarea fluxului și a schimbului 
normal de informații, statele membre sunt 
încurajate să utilizeze rețelele europene de 
puncte naționale de contact.

Or. en

Amendamentul 86
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011, 
inclusiv informații cu privire la instituțiile 
cărora le sunt conferite sarcinile 
menționate la articolul 5. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. de

Amendamentul 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011, 
inclusiv informații privind instituțiile 
cărora le-au fost delegate sarcinile 
prevăzute la articolul 5. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. pl

Amendamentul 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. 
Aceste informații ar trebui să fie ușor 
accesibile și prin intermediul portalurilor 
Europa ta și EURES.

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile Regulamentului (UE) 
nr. 492/2011, inclusiv informații cu 
privire la instituția căreia îi sunt atribuite 
sarcinile menționate la articolul 5. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. en

Amendamentul 89
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
sindicatelor, lucrătorilor și altor părți 
interesate informații ușor accesibile 
privind dispozițiile prezentei directive, 
precum și privind dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. en

Amendamentul 90
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Statele membre se asigură că
funcționarii responsabili de aplicarea 
Regulamentului UE nr. 492/2011 și a 
prezentei directive sunt formați pe o bază 
comună tuturor statelor membre;

Or. ro

Amendamentul 91
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
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posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Cu toate acestea, 
introducerea sau menținerea unor 
dispoziții mai favorabile ar trebui să fie 
corespundă cu realitatea socioeconomică 
din statul membru. În acest scop, Comisia 
ar trebui să introducă un set de criterii și 
o metodologie, pentru a prezenta în mod 
clar și transparent o justificare 
exhaustivă, însoțită de argumente și de 
date convingătoare care să includă toți 
indicatorii socioeconomici pertinenți, a 
deciziei că respectivele dispoziții sunt 
necesare. Criteriile și metodologia ar 
trebui să se aplice tuturor statelor 
membre. De asemenea, statele membre au 
posibilitatea de a extinde competențele 
organizațiilor care se ocupă de sarcini 
legate de protecția lucrătorilor migranți din 
Uniune împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, astfel încât să 
acopere dreptul la tratament egal fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate al tuturor cetățenilor Uniunii 
și al membrilor de familie ai acestora care 
își exercită dreptul la libera circulație, în 
conformitate cu articolul 21 din TFUE și 
cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

Or. en

Amendamentul 92
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea,
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui 
să permită justificarea unui regres în raport 
cu situația deja existentă în statele membre.

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Statele membre 
au posibilitatea și sunt încurajate să 
extindă domeniul de aplicare ratione 
personae a prezentei directive la toate 
persoanele care lucrează într-un alt stat 
membru din Uniunea Europeană și la
familiile acestora, indiferent de statutul 
lor. De asemenea, statele membre au 
posibilitatea de a extinde competențele 
organizațiilor care se ocupă de sarcini 
legate de protecția lucrătorilor migranți din 
Uniune împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, astfel încât să 
acopere dreptul la tratament egal fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate al tuturor cetățenilor Uniunii 
și al membrilor de familie ai acestora care 
își exercită dreptul la libera circulație, în 
conformitate cu articolul 21 din TFUE și 
cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu permite
justificarea unui regres în raport cu situația 
deja existentă în statele membre.

Or. en

Amendamentul 93
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe (23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
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minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți și mobili din Uniune 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, astfel încât să 
acopere dreptul la tratament egal fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate al tuturor cetățenilor Uniunii 
și al membrilor de familie ai acestora care 
își exercită dreptul la libera circulație, în 
conformitate cu articolul 21 din TFUE și 
cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

Or. en

Amendamentul 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor din UE care lucrează într-un 
alt stat membru împotriva discriminării pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate, astfel 
încât să acopere dreptul la tratament egal 
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motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

fără discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate al tuturor cetățenilor Uniunii 
și al membrilor de familie ai acestora care 
își exercită dreptul la libera circulație, în 
conformitate cu articolul 21 din TFUE și 
cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu ar trebui să 
permită justificarea unui regres în raport cu 
situația deja existentă în statele membre.

Or. en

Amendamentul 95
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora. 

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor mobili din Uniune (inclusiv 
lucrători transfrontalieri) împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
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Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
ar trebui să permită justificarea unui regres 
în raport cu situația deja existentă în statele 
membre.

Uniunii și membrii familiilor acestora. 
Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
ar trebui să permită justificarea unui regres 
în raport cu situația deja existentă în statele 
membre..

Or. nl

Amendamentul 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) De asemenea, statele membre ar 
trebui să actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a elimina 
orice fel de discriminare și/sau obstacol în 
calea egalității de tratament și a liberei 
circulații, astfel cum este prevăzut la 
articolul 2.

Or. en

Amendamentul 97
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) După expirarea unui termen suficient 
de punere în aplicare a directivei, Comisia 
ar trebui să elaboreze un raport privind 
punerea sa în aplicare, în care va analiza în 
special necesitatea de a prezenta eventual o 
propunere destinată să asigure o mai bună 
respectare a legislației Uniunii privind 
libera circulație.

(26) După expirarea unui termen suficient 
de punere în aplicare a directivei, Comisia 
ar trebui să elaboreze un raport privind 
punerea sa în aplicare, în care va analiza în 
special necesitatea de a prezenta eventual o 
propunere destinată să asigure o mai bună 
respectare a legislației Uniunii privind 
libera circulație. Această evaluare ar 
trebui să adopte și o abordare care ia în 
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considerare dimensiunea de gen.

Or. en

Amendamentul 98
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
dreptul la nediscriminare (articolul 21 și în 
special alineatul (2) privind 
nediscriminarea pe motiv de cetățenie), 
dreptul de negociere și de acțiune colectivă 
(articolul 28), dreptul la condiții de muncă 
echitabile și corecte (articolul 31), 
libertatea de circulație și de ședere 
(articolul 45) și dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47). Ea trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de întrunire
și de asociere (articolul 12), libertatea de 
alegere a ocupației și dreptul la muncă 
(articolul 15), dreptul la nediscriminare 
(articolul 21 și în special alineatul (2) 
privind nediscriminarea pe motiv de 
cetățenie), dreptul de negociere și de 
acțiune colectivă (articolul 28), dreptul la
protecție în cazul concedierii nejustificate, 
dreptul la condiții de muncă echitabile și 
corecte (articolul 31), dreptul la securitate 
socială și asistență socială (articolul 34), 
libertatea de circulație și de ședere 
(articolul 45) și dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47). Ea trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

Or. de

Amendamentul 99
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
dreptul la nediscriminare (articolul 21 și în 
special alineatul (2) privind 
nediscriminarea pe motiv de cetățenie), 
dreptul de negociere și de acțiune colectivă 
(articolul 28), dreptul la condiții de muncă 
echitabile și corecte (articolul 31), 
libertatea de circulație și de ședere 
(articolul 45) și dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47). Ea trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
dreptul la nediscriminare [articolul 21 și în 
special alineatul (1) privind 
nediscriminarea pe motiv de sex și
alineatul (2) privind nediscriminarea pe 
motiv de cetățenie], dreptul de negociere și 
de acțiune colectivă (articolul 28), dreptul 
la condiții de muncă echitabile și corecte 
(articolul 31), libertatea de circulație și de 
ședere (articolul 45) și dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47). Ea trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

Or. en

Amendamentul 100
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Dispozițiile prevăzute de directivă 
respectă diferitele modele ale pieței 
muncii din statele membre, inclusiv 
modelele pieței forței de muncă 
reglementate de contracte colective;

Or. en

Amendamentul 101
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește dispoziții care 
facilitează aplicarea și asigurarea 
respectării uniformă a drepturilor conferite 
prin articolul 45 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
prin dispozițiile articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii.

Prezenta directivă stabilește dispoziții care 
facilitează aplicarea și asigurarea 
respectării uniformă a drepturilor conferite 
prin articolul 45 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
prin dispozițiile articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii, inclusiv a 
lucrătorilor transfrontalieri, în 
conformitate cu legislația Uniunii, fără 
discriminare pe motiv de reședință.

Or. en

Amendamentul 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește dispoziții care 
facilitează aplicarea și asigurarea 
respectării uniformă a drepturilor conferite 
prin articolul 45 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
prin dispozițiile articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii.

Prezenta directivă stabilește dispoziții care 
facilitează aplicarea și asigurarea 
respectării uniformă a drepturilor conferite 
lucrătorilor și familiilor lor care se 
deplasează în interiorul Uniunii, inclusiv 
a drepturilor conferite prin articolul 45 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și prin dispozițiile 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii.

Or. en
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Justificare

Prezenta directivă oferă instrumentele care îi ajută pe lucrători în exercitarea și 
revendicarea drepturilor lor. Ea ar trebui să vizeze abordarea acestui aspect pentru toți 
lucrătorii care se confruntă cu aceste probleme, indiferent de statutul lor, astfel încât 
extinderea domeniului de aplicare ratione personae devine necesară. Așadar, pentru 
problemele și situațiile de discriminare cu care se confruntă o persoană în calitate de 
lucrător migrant sau mobil, există instrumentele de sprijin din prezenta directivă.

Amendamentul 103
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea și concedierea;

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
nediscriminarea pe orice motiv,
remunerarea și concedierea;

Or. en

Amendamentul 104
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea și concedierea;

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea, concedierea și sănătatea și 
siguranța la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 105
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea și concedierea;

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea, acordurile colective și 
concedierea;

Or. de

Amendamentul 106
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) drepturile la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 107
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) sănătatea și siguranța la locul de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 108
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) accesul la avantajele sociale și fiscale; (c) accesul la avantajele sociale și fiscale, 
inclusiv la securitate socială;

Or. en

Amendamentul 109
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accesul la asigurări sociale;

Or. de

Amendamentul 110
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accesul la securitate socială, inclusiv 
la asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 111
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d



PE519.521v02-00 52/94 AM\1004217RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) afilierea la organizații sindicale; (d) afilierea la organizații sindicale și la 
alte organizații în domeniul muncii;

Or. en

Amendamentul 112
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) afilierea la organizații sindicale; (d) afilierea la organizați sindicale și, de 
asemenea, în ceea ce privește negocierile 
colective și măsurile colective.

Or. de

Amendamentul 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) accesul la formare; (e) dreptul la formare;

Or. en

Amendamentul 114
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) accesul la formare; (e) accesul la formare și perfecționare;

Or. de

Amendamentul 115
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) accesul la educație pentru copiii 
lucrătorilor.

(g) accesul la educație, pentru copiii 
lucrătorilor, inclusiv la educația și la 
îngrijirea copiilor preșcolari.

Or. en

Amendamentul 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) accesul la servicii pentru ocuparea 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 117
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii și programe de promovare a 
integrității și mobilității;

Or. de

Amendamentul 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dreptul la protecție socială;

Or. en

Amendamentul 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică tuturor 
cetățenilor Uniunii care, pentru a avea un 
loc de muncă, se mută sau își stabilesc 
reședința într-un alt stat membru, precum 
și membrilor familiilor acestora.

Or. en

Amendamentul 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Prezenta directivă vizează lucrătorii care 
utilizează libertatea de circulație a 
lucrătorilor, inclusiv lucrătorii frontalieri, 
permanenți, sezonieri, precum și 
lucrătorii angajați în activități de prestare 
de servicii. Se va face trimitere, de 
asemenea, la falșii lucrători independenți 
sau la falșii lucrători detașați.

Or. en

Amendamentul 121
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a
avut loc discriminarea s-a încheiat. 
Consideră că este indispensabil să se 
pună la dispoziție fluturași de salariu 
întocmiți într-o manieră clară și 
inteligibilă și să se înmâneze lucrătorilor 
înregistrări ale timpului de lucru.
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Or. de

Amendamentul 122
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor privind libertatea de circulație, 
inclusiv în temeiul articolelor 45 și 49 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor discriminări sau
restricționări nejustificate ale dreptului lor 
la liberă circulație sau se consideră 
nedreptățiți prin neaplicarea principiului 
egalității de tratament, indiferent de 
statutul lor, chiar și după ce relația în care 
se presupune că a avut loc discriminarea s-
a încheiat.

Or. en

Amendamentul 123
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
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proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care, întrucât locuiesc în mod legal pe 
teritoriul Uniunii, consideră că au suferit 
sau suferă de pe urma unor restricționări 
nejustificate ale dreptului lor la liberă 
circulație sau se consideră nedreptățiți prin 
neaplicarea principiului egalității de 
tratament, chiar și după ce relația în care se 
presupune că a avut loc discriminarea s-a 
încheiat

Or. fr

Amendamentul 124
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație, incluzând 
cazurile de dublă impozitare, sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

Or. en
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Amendamentul 125
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii, inclusiv pentru cei care 
desfășoară activități transfrontaliere, și 
membrii familiilor acestora care consideră 
că au suferit sau suferă de pe urma unor 
restricționări nejustificate ale dreptului lor 
la liberă circulație sau se consideră 
nedreptățiți prin neaplicarea principiului 
egalității de tratament, chiar și după ce 
relația în care se presupune că a avut loc 
discriminarea s-a încheiat. Statele membre 
ar trebui să se asigure că, în cadrul 
acestor proceduri judiciare sau 
administrative, lucrătorii nu sunt 
împiedicați să își exercite drepturile.

Or. de

Amendamentul 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
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obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii 
frontalieri, și pentru membrii familiilor 
acestora care consideră că au suferit sau 
suferă de pe urma unor restricționări 
nejustificate ale dreptului lor la liberă 
circulație sau se consideră nedreptățiți prin 
neaplicarea principiului egalității de 
tratament, chiar și după ce relația în care se 
presupune că a avut loc discriminarea s-a 
încheiat.

Or. en

Amendamentul 127
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre instituie sisteme 
informatice sau le adaptează pe cele 
existente pentru a garanta că, indiferent 
de abilitățile lor lingvistice, lucrătorii și 
familiile acestora își cunosc drepturile și 
sunt conștienți de existența unor structuri 
de sprijin, precum și de mecanismele și de 
procedurile acestora.

Or. en

Amendamentul 128
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că 
lucrătorii care demarează proceduri 
judiciare sau administrative nu sunt 
tratați defavorabil de către angajatorii lor 
ca urmare a acestei măsuri.

Or. en

Amendamentul 129
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legile și cu practicile lor 
naționale, există mecanismele necesare 
care să permită lucrătorilor să solicite și 
să primească orice drept care li se cuvine 
și/sau că părțile terțe pot acționa în 
numele lor în acest sens.

Or. en

Amendamentul 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre se asigură că 
restricțiile nejustificate ale dreptului la 
liberă circulație și ale principiului 
egalității de tratament fac obiectul unor 
sancțiuni eficiente, proporționale și 
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disuasive.

Or. en

Amendamentul 131
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii. În caz contrar, ar trebui 
să se aplice sancțiuni corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 132
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2). Termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi trebuie să fie 
stabilite astfel încât să nu poată fi 
considerate ca fiind capabile să facă practic 
imposibilă sau deosebit de dificilă 
exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

Or. de
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Amendamentul 133
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2). Termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi trebuie să 
permită exercitarea drepturilor conform 
unui calendar adecvat. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

Or. de

Amendamentul 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau deosebit de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 135
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2) Dispozițiile articolului 3 se aplică fără 
a aduce atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
sunt stabilite astfel încât să nu poată fi 
considerate ca fiind capabile să facă practic 
imposibilă sau excesiv de dificilă 
exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a facilita aplicarea drepturilor 
conferite în temeiul dreptului Uniunii, 
lucrătorii au dreptul să li se înmâneze de 
către angajatori fluturași de salariu 
întocmiți într-o manieră clară și 
inteligibilă. Statele membre adoptă 
dispoziții unitare pentru fluturași de 
salariu întocmiți într-o manieră clară și 
inteligibilă.

Or. de

Amendamentul 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a facilita aplicarea drepturilor 
conferite în temeiul dreptului Uniunii, 
lucrătorii au dreptul să li se înmâneze 
înregistrări ale timpului de lucru. În cazul 
unei proceduri judiciare între angajator și 
lucrător, sarcina de a dovedi că 
lucrătorului i s-au înmânat înregistrări 
ale timpului de lucru revine 
angajatorului.

Or. de

Amendamentul 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Pentru a facilita aplicarea drepturilor 
conferite în temeiul dreptului Uniunii, 
statele membre adoptă norme prin care se 
acordă lucrătorului compensarea 
costurilor efectuate în legătură cu 
obținerea informațiilor necesare punerii 
sale în drepturi, în special a costurilor 
legate de consultanță, de transport și de 
interpretare. 

Or. de

Amendamentul 139
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția asociațiilor, organizațiilor sau a Intervenția sindicatelor, asociațiilor, 
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altor persoane juridice organizațiilor sau a altor persoane juridice

Or. en

Amendamentul 140
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său, 
demersuri judiciare și/sau administrative 
prevăzute pentru respectarea drepturilor în 
temeiul articolului 45 din tratat și al 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) 
nr. 492/2011.

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, sindicatele, organizațiile sau 
alte persoane juridice, care au, în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
legislația lor națională, un interes legitim în 
a se asigura de respectarea dispozițiilor 
prezentei directive, pot întreprinde, în 
numele sau în sprijinul lucrătorului și al 
membrilor familiei acestuia, dacă este 
cazul, cu consimțământul său, demersuri 
judiciare și/sau administrative prevăzute 
pentru respectarea drepturilor în temeiul 
articolului 45 din tratat și al articolelor 1-
10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

Or. de

Amendamentul 141
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 

(1) Statele membre se asigură că 
sindicatele, asociațiile, organizațiile sau 
alte persoane juridice, care au, în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
legislația lor națională, în acordurile 
colective sau stabilite în practicile 
naționale, un interes legitim în a se asigura 
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sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său, 
demersuri judiciare și/sau administrative 
prevăzute pentru respectarea drepturilor în 
temeiul articolului 45 din tratat și al 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 
492/2011.

de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele unui 
interes colectiv sau în numele ori în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, demersuri judiciare și/sau 
administrative prevăzute pentru respectarea 
drepturilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

Or. en

Justificare

Sindicatele, asociațiile, organizațiile și alte persoane juridice ar trebui să poată iniția, în 
numele sau în sprijinul unui lucrător, proceduri judiciare sau administrative, cu sau fără 
consimțământul angajatului. Acordurile colective – care reglementează piața forței de muncă 
în anumite state membre – sunt negociate și semnate între partenerii sociali, care sunt părți 
contractante la acord și, prin urmare, ar trebui să aibă dreptul să își apere interesul, cu sau 
fără consimțământul angajatului.

Amendamentul 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său, 
demersuri judiciare și/sau administrative 
prevăzute pentru respectarea drepturilor în 
temeiul articolului 45 din tratat și al 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 
492/2011.

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu excepția cazurilor în 
care persoanele implicate nu sunt de 
acord, demersuri judiciare și/sau 
administrative prevăzute pentru respectarea 
drepturilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011.
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Or. en

Justificare

Cererile în grup sunt restricționate foarte mult dacă, în anumite condiții, lucrătorii 
individuali care au revenit acasă nu pot fi identificați. Prin urmare, dispoziția referitoare la 
consimțământ ar trebui să fie limitată.

Amendamentul 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său, 
demersuri judiciare și/sau administrative 
prevăzute pentru respectarea drepturilor în 
temeiul articolului 45 din tratat și al 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 
492/2011.

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația și în 
practicile naționale, un interes legitim în a 
se asigura de respectarea dispozițiilor 
prezentei directive, au dreptul de a
întreprinde, în numele sau în sprijinul 
lucrătorului și al membrilor familiei 
acestuia, cu consimțământul său, demersuri 
judiciare și/sau administrative prevăzute 
pentru respectarea drepturilor în temeiul 
articolului 45 din TFUE și al articolelor 1-
10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

Or. en

Amendamentul 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că aceste 
asociații și organizații au acces 
nerestricționat la lucrătorii în cauză, în 
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cadrul pregătirii cererilor în grup sau a 
monitorizării rezultatelor acestora.

Or. en

Amendamentul 145
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

(2) Dispozițiile de la articolul 4 se aplică 
fără a aduce atingere normelor naționale 
privind termenele acordate pentru 
asigurarea respectării acestor drepturi. 
Aceste termene sunt stabilite astfel încât să 
nu poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 146
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 

(1). Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
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naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului 
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru alocă organismului existent 
suficiente resurse în vederea îndeplinirii 
sarcinilor suplimentare, pentru a garanta că 
activitatea în curs a acestor organisme nu 
va avea de suferit. Statele membre se 
asigură că organismul servește doar 
interesele lucrătorilor și că nu există 
niciun conflict de interese cu obiective 
economice sau de altă natură.

Or. de

Amendamentul 147
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului 
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Statele membre 
se asigură că aceste organisme au o 
abordare ce respectă perspectiva de gen în 
toate etapele procesului. Statele membre 
se asigură că toți lucrătorii au acces 
nediscriminatoriu la aceste organisme, în 
timpul sau la sfârșitul perioadei de 
mobilitate, indiferent de statutul lor 
anterior. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții naționale, care au 
obiective similare, dar care se ocupă de o 
gamă mai largă de motive de discriminare. 
În acest caz, statul membru alocă
organismului nou sau existent suficiente 
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resurse în vederea îndeplinirii sarcinilor 
suplimentare, pentru a garanta că 
activitatea în curs a acestor organisme nu 
va avea de suferit.

Or. en

Justificare

În scopul simplificării: dacă se înființează astfel de structuri, ele ar trebui să fie accesibile 
tuturor lucrătorilor în cauză, indiferent dacă sunt în regim de tranziție, lucrători temporari, 
detașați sau transferați – dacă sunt lucrători mobili, ei ar trebui să aibă acces la acestea.

Amendamentul 148
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului 
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme pentru promovarea, 
analiza, monitorizarea și susținerea 
egalității de tratament pentru toți lucrătorii 
sau membrii familiilor lor, fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate și adoptă dispozițiile necesare 
pentru funcționarea unor astfel de 
organisme. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții naționale, care au 
obiective similare, dar care se ocupă de o 
gamă mai largă de motive de discriminare. 
În acest caz, statul membru alocă
organismului existent suficiente resurse în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
suplimentare, pentru a garanta că 
activitatea în curs a acestor organisme nu 
va avea de suferit.

Or. fr

Amendamentul 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului 
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții sau 
organisme naționale existente, care au 
obiective similare, dar care se ocupă de o 
gamă mai largă de motive de discriminare. 
În acest caz, statul membru alocă
organismului existent suficiente resurse în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
suplimentare, pentru a garanta îndeplinirea 
eficientă și adecvată a tuturor funcțiilor 
organismului și, în special, pentru a 
garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

Or. en

Amendamentul 150
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 

(1). Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
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unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții sau 
organisme naționale existente, care au 
obiective similare, dar care se ocupă de o 
gamă mai largă de motive de discriminare. 
În acest caz, statul membru alocă
organismului existent suficiente resurse în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
suplimentare, pentru a garanta că 
activitatea în curs a acestor organisme nu 
va avea de suferit. În conformitate cu 
legislația națională, statele membre ar 
trebui să însărcineze organisme 
neguvernamentale cu sprijinirea celor 
defavorizați.

Or. de

Amendamentul 151
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că în sfera 
de competență a acestor organisme intră:

(2) Statele membre se asigură că sfera de 
competență a acestor organisme nu aduce 
atingere sarcinilor naționale, practicilor 
sau competențelor deja aplicate de 
partenerii sociali:

Or. en

Amendamentul 152
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 

(a) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 
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acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen pentru 
lucrătorii sau membrii familiilor acestora 
care doresc să înainteze o plângere;

acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen, în 
conformitate cu legile și practicile 
naționale, pentru lucrătorii sau membrii 
familiilor acestora care doresc să înainteze 
o plângere;

Or. en

Amendamentul 153
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate;

(b) desfășurarea unor studii și analize 
independente privind discriminarea și 
nediscriminarea pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate și⁄sau, în cazul lucrătorilor 
transfrontalieri, pe baza domiciliului.
Pentru fiecare stat membru ar trebui să se
menționeze locurile de muncă 
restricționate în funcție de naționalitate.

Or. nl

Amendamentul 154
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate;

(b) desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate și în combinație cu 
discriminarea pe orice alt motiv;
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Or. en

Amendamentul 155
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) publicarea de rapoarte independente și 
elaborarea de recomandări privind orice 
probleme legate de astfel de discriminări;

(c) publicarea de rapoarte independente și 
elaborarea de recomandări privind orice 
probleme legate de astfel de discriminări, 
precum și de alte forme de discriminare, 
legate direct sau indirect (cum ar fi 
discriminarea bazată pe criteriul de sex);

Or. en

Justificare

Femeile se confruntă în mod frecvent cu o dublă discriminare atunci când lucrează în afara 
statului membru de origine. Chestiunile transfrontaliere afectează de multe ori drepturile la 
concediu de maternitate, la concediu medical și la concediu de odihnă. Acest lucru ar trebui 
avut în vedere.

Amendamentul 156
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informarea tinerilor absolvenți și a 
studenților aflați în ultimul an de studii cu 
privire la drepturile pe care le au când 
lucrează în străinătate;

Or. en

Amendamentul 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 
acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen pentru 
lucrătorii sau membrii familiilor acestora 
care doresc să înainteze o plângere;

(h) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 
acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen – prevăzută 
de întreaga legislație națională a muncii –
pentru lucrătorii sau membrii familiilor 
acestora care doresc să înainteze o 
plângere;

Or. de

Amendamentul 158
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente 
și colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3) Statele membre ar trebui să încurajeze
organismele existente sau nou-create să 
utilizeze informațiile existente și să 
colaboreze cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

Or. en

Amendamentul 159
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice. 
De asemenea, statele membre se asigură 
că organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente 
și colaborează cu serviciile de asistență 
existente prestate de sindicate, de 
asociații, de organizații sau de alte 
persoane juridice.

Or. en

Amendamentul 160
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3). Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create, chiar 
și cele ale sindicatelor și ONG-urilor,
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

Or. de

Amendamentul 161
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.
Statele membre garantează colaborarea 
cu serviciile existente de informare și de 
asistență ale partenerilor sociali și ale 
ONG-urilor sau ale altor persoane 
juridice interesate. Statele membre se 
asigură că inspecțiile de muncă sunt 
incluse în această colaborare și în acest 
proces și se asigură că schimbul de 
practici și informații între inspecțiile 
muncii reprezintă o parte integrantă în 
acest context.

Or. en

Amendamentul 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3) Statele membre se asigură că aceste 
organisme cunosc și utilizează informațiile 
existente și colaborează cu serviciile de 
asistență existente la nivel național, prin 
intermediul punctelor de contact, și la 
nivelul Uniunii, cum ar fi Europa ta, 
SOLVIT, EURES, Rețeaua întreprinderilor 
europene și ghișeele unice, ghișeele unice 
și Rețeaua europeană a punctelor 
naționale de contact. De asemenea, statele 
membre asigură colaborarea cu serviciile 
existente de informare și de asistență ale 
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partenerilor sociali și ale ONG-urilor.

Or. en

Amendamentul 163
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că, în cazul în care sarcinile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la 
articolul 5 alineatul (2) sunt atribuite mai 
multor organisme, responsabilitățile sunt 
repartizate în mod corespunzător între 
aceste organisme.

Or. en

Amendamentul 164
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când mai multe organisme 
sunt responsabile de sarcinile menționate 
la articolul 5 alineatele (1) si (2), statele 
membre asigură coordonarea și 
cooperarea dintre aceste organisme, 
pentru a evita suprapunerea sau absența 
competențelor.

Or. nl

Amendamentul 165
Marije Cornelissen
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialog Reprezentarea intereselor și dialogul

Or. en

Amendamentul 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care au, în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale, un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

Statele membre instituie dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care au, în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale, un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Amendamentul 167
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care au, în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale, un 

Statele membre încurajează și sprijină
dialogul cu organizațiile neguvernamentale 
interesate, cu organismele reprezentative 
și cu partenerii sociali care au, în 
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interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale, un interes legitim să contribuie 
la lupta împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și pentru 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Amendamentul 168
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care au, în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale, un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

Statele membre încurajează dialogul cu 
partenerii sociali și cu organizațiile 
neguvernamentale potrivite care au, în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale, un interes legitim să contribuie 
la lupta împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Amendamentul 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care au, în conformitate 
cu legislațiile și practicile naționale, un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 

Statele membre încurajează dialogul cu 
partenerii sociali și cu organizațiile 
neguvernamentale potrivite care au, în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale, un interes legitim să contribuie 
la lupta împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
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promovării principiului egalității de 
tratament.

promovării principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Amendamentul 170
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
organismul care sprijină egalitatea de 
tratament promovează în mod activ 
reprezentarea intereselor și garantează că 
lucrătorii și familiile acestora care își 
exercită dreptul la libera circulație își 
cunosc drepturile și le pot utiliza.

Or. en

Amendamentul 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre facilitează și sprijină 
organizarea lucrătorilor din alte state 
membre, în special a grupurilor 
vulnerabile care lucrează în afara 
structurilor formale, cum ar fi lucrătorii 
sezonieri, personalul de îngrijire 
medicală, lucrătorii casnici sau lucrătorii 
din industria sexului. Statele membre le 
oferă, de asemenea, lucrătorilor 
informații despre posibilitățile de a se 
înscrie într-un sindicat și facilitează 
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recunoașterea calității de membru de 
sindicat într-un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 172
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Regimul general pentru lucrătorii mobili

(1) Pentru a beneficia pe deplin de piața 
forței de muncă și pentru a facilita 
mobilitatea pentru cetățenii și rezidenții 
din UE, Comisia are în vedere instituirea 
unui „al 29-lea regim”, opțional, 
voluntar, individual și general, care să 
completeze sistemele naționale de 
securitate socială;
(2) Comisia stabilește cerințele minime 
pentru acest „al 29-lea regim”.

Or. en

Amendamentul 173
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile 
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care sunt 
deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 

(1) Statele membre ar trebui să se asigure 
în viitor că dispozițiile adoptate în temeiul 
prezentei directive, împreună cu 
dispozițiile relevante ale articolelor 1-10 
din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care 
sunt deja în vigoare, sunt aduse personal la 
cunoștința persoanelor în cauză pe întreg 
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adecvate și pe întreg teritoriul lor. teritoriul lor. Aceasta ar trebui să se 
realizeze prin rețeaua EURES, cu 
participarea partenerilor sociali, printr-o 
difuzare cât mai largă, mai favorabilă 
incluziunii și mai durabilă posibil a 
informațiilor corespunzătoare. 
Informațiile ar trebui adaptate sub 
aspectul conținutului, al formei și al 
metodelor de difuzare la grupuri-țintă 
specifice și ar trebui să fie astfel 
inteligibile, ușor accesibile și complete. 

Or. de

Amendamentul 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile 
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care sunt 
deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 
adecvate și pe întreg teritoriul lor.

(1) Statele membre se asigură că nu numai
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile 
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care sunt 
deja în vigoare, ci și o gamă largă de alte 
norme privind securitatea socială, inclusiv 
prestațiile familiale, drepturile la locul de 
muncă, condițiile de muncă, obligațiile 
fiscale, recunoașterea vieții de familie, 
învățarea limbilor străine, care sunt 
importante pentru lucrători și pentru 
familiile acestora, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 
adecvate și pe întreg teritoriul lor,
indiferent de statutul persoanei în cauză.

Or. en

Amendamentul 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2). Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Statele membre 
asigură o difuzare cât mai largă, mai 
favorabilă incluziunii și mai durabilă 
posibil a informațiilor corespunzătoare. 
Aceste informații ar trebui să fie adaptate 
sub aspectul conținutului, al formei și al 
metodei de difuzare la grupurile-țintă din 
care fac parte lucrătorii respectivi. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. de

Amendamentul 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2) Statele membre furnizează șomerilor, 
lucrătorilor mobili și angajatorilor 
informații clare, ușor accesibile, complete 
și actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor, cu scopul de a 
promova mobilitatea geografică voluntară 
a lucrătorilor într-un mod echitabil și de a 
contribui la un înalt nivel de calitate a 
locurilor de muncă. Ar trebui ca aceste 
informații să fie furnizate prin consiliere 
individuală și ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.
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Or. en

Amendamentul 177
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate în mai multe limbi privind 
drepturile conferite de legislația Uniunii în 
materie de liberă circulație a lucrătorilor. 
Aceste informații ar trebui să fie ușor 
accesibile și prin intermediul portalurilor 
Europa ta și EURES. Acest lucru ar trebui 
să se aplice atât pentru statul membru de 
origine, cât și pentru statul membru în 
care lucrătorul își desfășoară activitatea.

Or. de

Amendamentul 178
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, complete și actualizate privind 
drepturile conferite de legislația Uniunii în 
materie de liberă circulație a lucrătorilor, 
procedurile de recurs și punctele de 
contact, într-un mod ușor de utilizat și în 
formate ușor accesibile și persoanelor cu 
handicap. Aceste informații ar trebui să fie 
disponibile prin intermediul unui singur 
site de internet național oficial și al altor 
mijloace adecvate, cum ar fi pliantele, și, 
de asemenea, ar trebui să fie ușor 
accesibile prin intermediul portalurilor 
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Europa ta și EURES.

Or. en

Amendamentul 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES

(2) Prin intermediul punctelor naționale 
de contact, statele membre furnizează 
informații clare, ușor accesibile, complete, 
actualizate și multilingve privind drepturile 
conferite de legislația Uniunii în materie de 
liberă circulație a lucrătorilor, precum și 
privind mijloacele disponibile de protecție
juridică și acces la justiție. De asemenea, 
statele membre sunt încurajate să creeze 
site-uri multilingve cu informații 
referitoare la libera circulație a 
lucrătorilor. În selectarea limbilor de 
prezentare a informațiilor, statele membre 
ar trebui să aibă în vedere, cu precădere, 
cele mai numeroase grupuri naționale de 
lucrători mobili existente în țara 
respectivă. Aceste informații ar trebui să 
fie ușor accesibile și prin intermediul 
portalurilor Europa ta și EURES.

Or. pl

Amendamentul 180
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 

(2) Prin intermediul punctelor naționale 
de contact, statele membre furnizează 
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actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

informații clare, ușor accesibile, complete, 
actualizate și multilingve privind drepturile 
conferite de legislația Uniunii în materie de 
liberă circulație a lucrătorilor precum și 
privind mijloacele disponibile de protecție 
juridică și acces la justiție. De asemenea, 
statele membre sunt încurajate să creeze 
un site multilingv cu informații 
referitoare la libera circulație a 
lucrătorilor. Informațiile de pe acest site
sunt interconectate cu informațiile privind
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Aceste informații ar trebui să fie 
ușor accesibile și prin intermediul 
portalurilor Europa ta și EURES. În egală 
măsură, ar trebui să se promoveze 
contactele, coordonarea și cooperarea la 
nivel transfrontalier între punctele de 
contact sau organismele relevante.

Or. nl

Amendamentul 181
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor și privind 
mijloacele de protecție și reparatorii 
pentru aceste drepturi. Aceste informații
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. en
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Amendamentul 182
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 
legislația Uniunii în materie de liberă 
circulație a lucrătorilor. Aceste informații 
ar trebui să fie ușor accesibile și prin 
intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate in toate limbile oficiale ale 
Uniunii Europene privind drepturile 
conferite de legislația Uniunii în materie de 
liberă circulație a lucrătorilor. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. ro

Amendamentul 183
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pun la dispoziția 
persoanelor în cauză informații legate de 
alte dispoziții naționale privind lucrătorii 
și familiile acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație.

Or. en

Amendamentul 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate cu privire la dreptul la libera 
circulație a lucrătorilor din UE, la cerere, 
pentru propriii lor cetățeni care doresc să
își exercite dreptul de a se deplasa fără 
restricții în alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Capitolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IVa Monitorizarea conformității

Or. en

Amendamentul 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a Sancțiuni
Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și al Regulamentului 
nr. 492/2011 și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
acestea sunt puse în aplicare și respectate. 
Aceste sancțiuni sunt eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică Comisia cu 
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privire la aceste dispoziții până la cel 
târziu [….. data transpunerii]. Ele 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestor 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b Inspecții de muncă
Statele membre garantează instituirea 
unor mecanisme corespunzătoare de 
verificare și de monitorizare, realizarea de 
inspecții eficiente și adecvate pe teritoriul 
lor, pentru a controla și a monitoriza 
respectarea dispozițiilor și a normelor 
prevăzute de Regulamentul nr. 492/2011 
și pentru a garanta astfel că acesta este 
corect aplicat și executat.

Or. en

Amendamentul 188
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot să adopte sau să 
mențină dispoziții mai favorabile protecției 
principiului egalității de tratament decât 
cele care sunt prevăzute de prezenta 
directivă.

(1) Statele membre pot să adopte sau să 
mențină dispoziții mai favorabile protecției 
principiului egalității de tratament decât 
cele care sunt prevăzute de prezenta 
directivă. Statele membre sunt invitate să 
extindă domeniul de aplicare a drepturilor 
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procedurale la toți lucrătorii în cauză și la 
familiile lor, indiferent dacă este vorba de 
libera circulație în conformitate cu 
articolul 45 sau de alte tipuri de migrație 
a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot să prevadă ca 
structurile și organismele menționate la 
articolul 5 pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, să se ocupe, de 
asemenea, de dreptul la tratament egal fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate pentru toți cetățenii UE și 
membrii familiilor acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație consacrat la 
articolul 21 din TFUE și în 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor 
Uniunii și al membrilor familiilor acestora 
de a circula și de a locui liber pe teritoriul 
statelor membre.

(2) Statele membre prevăd ca structurile și 
organismele menționate la articolul 5 
pentru promovarea, analiza, monitorizarea 
și susținerea egalității de tratament pentru 
toți lucrătorii sau membrii familiilor lor, 
fără discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, să se ocupe, de asemenea, de 
dreptul la tratament egal fără discriminare 
pe motiv de cetățenie sau naționalitate 
pentru toți cetățenii UE și membrii 
familiilor acestora care își exercită dreptul 
la libera circulație consacrat la articolul 21 
din TFUE și în Directiva 2004/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul 
cetățenilor Uniunii și al membrilor 
familiilor acestora de a circula și de a locui 
liber pe teritoriul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 190
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot să prevadă ca 
structurile și organismele menționate la 
articolul 5 pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, să se ocupe, de 
asemenea, de dreptul la tratament egal fără 
discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate pentru toți cetățenii UE și 
membrii familiilor acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație consacrat la 
articolul 21 din TFUE și în 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor 
Uniunii și al membrilor familiilor acestora 
de a circula și de a locui liber pe teritoriul 
statelor membre.

(2) Statele membre pot să prevadă ca 
structurile și organismele menționate la 
articolul 5 pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, să se ocupe, de 
asemenea, de lucrătorii transfrontalieri și 
de alți lucrători, precum și de dreptul la 
tratament egal fără discriminare pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate pentru toți 
cetățenii UE și membrii familiilor acestora 
care își exercită dreptul la libera circulație 
consacrat la articolul 21 din TFUE și în 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor 
Uniunii și al membrilor familiilor acestora 
de a circula și de a locui liber pe teritoriul 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Competențele structurilor și 
organismelor menționate la articolul 5 
înființate de statele membre se referă, de 
asemenea, la lucrătorii detașați în sensul 
Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 192
Marije Cornelissen
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a prezentei directive, în 
vederea formulării, după caz, a 
modificărilor necesare.

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
punerea în aplicare a prezentei directive, în 
vederea formulării, după caz, a 
modificărilor necesare sau a propunerilor 
legislative.

Or. en

Amendamentul 193
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest raport, Comisia acordă o atenție 
suplimentară posibilelor dificultăți cu 
care se confruntă tinerii absolvenți atunci 
când se deplasează pe teritoriul Uniunii, 
atât pentru o perioadă determinată, cât și 
pentru un post temporar.

Or. en

Amendamentul 194
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest raport, Comisia acordă o atenție 
suplimentară posibilelor dificultăți cu 
care se confruntă tinerii absolvenți atunci 
când se deplasează pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 195
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia analizează 
dificultățile cu care se confruntă soții 
lucrătorilor în cazul în care aceștia sunt 
resortisanți ai țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 196
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia analizează 
dificultățile cu care se confruntă soții 
lucrătorilor în cazul în care aceștia sunt 
resortisanți ai țărilor terțe.

Or. en


