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Amendamentul 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât statutul societății europene și 
statutul societății cooperative europene 
prevăd că transferul de sediu social se 
realizează luând în considerare normele 
specifice și cu caracter obligatoriu cu 
privire la implicarea lucrătorilor, în 
conformitate cu Directiva 2001/86/CE,

B. întrucât statutul societății europene și 
statutul societății cooperative europene 
prevăd că transferul de sediu social se 
realizează luând în considerare normele 
specifice și cu caracter obligatoriu cu 
privire la implicarea lucrătorilor, în 
conformitate cu Directiva 2001/86/CE, și 
că este necesară păstrarea, în măsura 
posibilului, a coerenței și a elementelor 
principale ale modalităților de participare 
a lucrătorilor prevăzute de directivele 
europene privind dreptul societăților 
comerciale,

Or. de

Amendamentul 2
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. având în vedere abordările nuanțate 
ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  
în ceea ce privește libertatea de stabilire a 
societăților în cazurile Daily Mail and 
General Trust1, Centros2, Überseering3 și 
Cartesio4;
1 Hotărârea din 27 septembrie 1988 în 
cazul C-81/87, Daily Mail and General 
Trust plc, Culegere 1988, p. 5483.
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2 Hotărârea din 9 martie 1999 în cazul C-
212/97, Centros, Culegere 1999, p. 1459.
3 Hotărârea din 5 noiembrie 2002 în cazul 
C-208/00, Überseering BV, Culegere 
2002, p. I-9919.
4 Hotărârea din 16 decembrie 2008 în 
cazul C-210/06, Cartesio, Culegere 2008, 
p. I-9641.

Or. fr

Amendamentul 3
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. având în vedere că articolele 49 și 54 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene garantează libertatea de 
stabilire pentru toate societățile; având în 
vedere, în plus, lipsa de uniformitate a 
legislației în ceea ce privește transferul și 
modalitățile de transfer al sediului social, 
statutar sau real, al unei societăți 
existente, înființate în temeiul dreptului 
național, dintr-un stat membru într-un alt 
stat membru, în cadrul pieței unice, și 
riscul legat de locurile de muncă;

Or. fr

Amendamentul 4
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 eliminat
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din Tratatul privind Uniunea Europeană 
garantează libertatea de înființare pentru 
toate societățile; constată lipsa de 
uniformitate a legislației în ceea ce 
privește transferul și modalitățile de 
transfer al sediului social, statutar sau 
real, al unei societăți înființate în temeiul 
dreptului intern existent, dintr-un stat 
membru într-un alt stat membru, în 
cadrul pieței unice, și ia act de riscul legat 
de locurile de muncă;

Or. fr

Amendamentul 5
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
garantează libertatea de înființare pentru 
toate societățile; constată lipsa de 
uniformitate a legislației în ceea ce privește 
transferul și modalitățile de transfer al 
sediului social, statutar sau real, al unei 
societăți înființate în temeiul dreptului 
intern existent, dintr-un stat membru într-
un alt stat membru, în cadrul pieței unice, 
și ia act de riscul legat de locurile de 
muncă;

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
garantează libertatea de stabilire pentru 
toate societățile; constată că mobilitatea 
transfrontalieră a societăților constituie 
unul dintre elementele esențiale ale 
realizării pieței interne; constată, de 
asemenea, lipsa de uniformitate a 
legislației în materie de transfer și 
modalități de transfer al sediului social, 
statutar sau real, al unei societăți existente, 
înființate în temeiul dreptului național, 
dintr-un stat membru într-un alt stat 
membru, în cadrul pieței unice, și riscul 
legat de locurile de muncă;

Or. sv

Amendamentul 6
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
garantează libertatea de înființare pentru 
toate societățile; constată lipsa de 
uniformitate a legislației în ceea ce privește 
transferul și modalitățile de transfer al 
sediului social, statutar sau real, al unei 
societăți înființate în temeiul dreptului 
intern existent, dintr-un stat membru într-
un alt stat membru, în cadrul pieței unice, 
și ia act de riscul legat de locurile de 
muncă;

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
garantează libertatea de stabilire pentru 
toate societățile; constată lipsa de
uniformitate a legislației în ceea ce privește 
transferul și modalitățile de transfer al 
sediului social, statutar sau real, al unei 
societăți existente, înființate în temeiul 
dreptului intern, dintr-un stat membru într-
un alt stat membru, în cadrul pieței unice, 
și ia act de riscul legat de locurile de 
muncă, precum și de dificultățile 
administrative, de costurile generate, de 
implicațiile sociale și de lipsa securității 
juridice;

Or. lt

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca transferul de sediu să 
mențină continuitatea capacității juridice 
a societății, pentru bunul mers al acesteia;

Or. fr

Amendamentul 8
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită ca transferul de sediu social să 
fie legat de flexicuritate, pentru o piață 
mai flexibilă, mai adaptată la nevoile 
lucrătorilor și lipsită de obstacole, dar cu 
respectarea drepturilor lucrătorilor și cu 
protejarea lor împotriva concedierii;

Or. fr

Amendamentul 9
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor;

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor, garantând în același timp 
drepturile acestora;

Or. sv

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor;

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, în special în caz de insolvență 
a societății, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor;
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Or. fr

Amendamentul 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor;

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv în sensul 
Directivei 2001/86/CE sau cel fraudulos și 
să protejeze interesele creditorilor, ale 
acționarilor minoritari și ale lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 12
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor;

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să 
prevină comportamentul abuziv sau 
fraudulos și să protejeze interesele 
creditorilor, ale acționarilor minoritari și 
ale lucrătorilor, păstrând totodată 
echilibrul actual în ceea ce privește 
guvernanța întreprinderilor; remarcă 
faptul că transferul transfrontalier al 
sediului social al unei societăți nu ar 
trebui să aibă ca efect dizolvarea, 
întreruperea activității sau pierderea 
capacității juridice a acesteia;

Or. lt

Amendamentul 13
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre să prevadă 
un control al legalității transferului de 
sediu social de către o autoritate 
competentă, care să hotărască în 
principal cu privire la respectarea 
obligațiilor tuturor părților implicate;

Or. fr

Amendamentul 14
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca Directiva 2001/86/CE 
privind implicarea lucrătorilor să devină 
temeiul juridic principal în materie de 
transfer de sediu social statutar, având în 
vedere regimul juridic aplicabil în dreptul 
social;

Or. fr

Amendamentul 15
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. Recomandarea 2: Reglementarea la nivel 
european a transferului sediului social al 
societăților trebuie să cuprindă următoarele 
elemente pentru a asigura participarea 
lucrătorilor, precum și menținerea 

6. Recomandarea 2: Reglementarea la nivel 
european a transferului sediului social al 
societăților trebuie să cuprindă următoarele 
elemente pentru a asigura dreptul de 
participare și coeziunea lucrătorilor, 
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protecției și a garanțiilor acordate 
reprezentanților lor, în timpul transferului 
și după transfer:

precum și menținerea protecției și a 
garanțiilor acordate reprezentanților lor, în 
timpul transferului și după transfer, din 
motive de eficacitate și de securitate 
juridică:

Or. fr

Amendamentul 16
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor, similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2005/56/CE privind 
fuziunile;

– un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2001/86/CE privind 
implicarea lucrătorilor în cadrul 
societățile europene, precum și al 
societățile cooperative europene;

Or. fr

Amendamentul 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor, similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2005/56/CE privind 
fuziunile;

– un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2001/86/CE de 
completare a statutului societății 
europene în ceea ce privește implicarea 
lucrătorilor în caz de constituirea a unei 
societăți prin transformare, în vederea 
garantării coerenței procedurilor de 
asociere a lucrătorilor în aplicarea 
directivelor europene care reglementează 
dreptul societăților comerciale;
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Or. de

Amendamentul 18
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor, similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2005/56/CE privind 
fuziunile;

un regim juridic privind dreptul de 
participare a lucrătorilor, similar cu cel 
prevăzut de Directiva 2001/86/CE de 
completare a statutului societății 
europene;

Or. de

Amendamentul 19
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- în completarea regimului juridic similar 
cu cel prevăzut de Directiva 2001/86/CE, 
trebuie să li se acorde lucrătorilor și 
organelor lor reprezentative, de 
asemenea, dreptul de renegociere a 
modalităților de participare atunci când, 
la crearea unei societăți europene, 
numărul de lucrători depășește, într-un 
stat membru, un prag care, conform 
legislației naționale, ar implica un nivel 
mai ridicat de participare;

Or. de

Amendamentul 20
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– în plus, organul de conducere trebuie să 
consulte lucrătorii în ceea ce privește 
consecințele juridice și economice ale 
transferului prin intermediul unui raport 
care să prezinte consecințele pentru 
lucrători și care să fie prezentat cu cel puțin 
o lună înainte ca adunarea generală să 
decidă cu privire la aprobarea proiectului 
de transfer;

– în plus, organul de conducere trebuie să 
consulte lucrătorii în ceea ce privește 
consecințele juridice și economice ale 
transferului prin intermediul unui raport 
care să prezinte consecințele pentru 
lucrători și care să fie prezentat cu cel puțin 
o lună înainte ca adunarea generală să 
decidă cu privire la aprobarea proiectului 
de transfer; consultarea raportului trebuie 
să fie accesibilă și gratuită pentru toți 
lucrătorii și reprezentanții lor;

Or. fr

Amendamentul 21
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- în plus, organul de conducere trebuie să 
consulte lucrătorii în ceea ce privește 
consecințele juridice și economice ale 
transferului prin intermediul unui raport 
care să prezinte consecințele pentru 
lucrători și care să fie prezentat cu cel puțin 
o lună înainte ca adunarea generală să 
decidă cu privire la aprobarea proiectului 
de transfer;

- în plus, organul de conducere trebuie să
consulte lucrătorii în ceea ce privește 
consecințele juridice și economice ale 
transferului prin intermediul unui raport 
care să prezinte și să justifice în detaliu 
consecințele pentru acționari și pentru 
lucrători și care să fie prezentat în timp 
util, cu cel puțin o lună înainte ca adunarea 
generală să decidă cu privire la aprobarea 
proiectului definitiv de transfer; proiectul 
de transfer este pus, de asemenea, la 
dispoziția acționarilor și lucrătorilor în 
același timp cu raportul;

Or. de
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Amendamentul 22
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 3

Proiectul de aviz Amendamentul

– drepturile și obligațiile societății 
referitoare la condițiile de muncă care 
decurg din legislația națională, din practică 
și din contractele individuale de muncă sau 
din raporturile de muncă la nivelul statului 
membru de origine rămân valabile după 
înregistrarea în statul membru gazdă;

drepturile și obligațiile societății referitoare 
la condițiile de muncă care decurg din 
legislația națională, din practică și din 
contractele individuale de muncă sau din 
raporturile de muncă la nivelul statului 
membru de origine, precum și activitatea 
organelor reprezentative ale lucrătorilor
rămân valabile în timpul transferului de 
sediu social și după înregistrarea în statul 
membru gazdă;

Or. fr

Amendamentul 23
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 3a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- în cazul în care transferul implică o 
modificare a structurii societății, 
conducerea centrală, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea scrisă a unui număr de 
lucrători stabilit de către partenerii 
sociali, ia decizia de modificare a 
componenței organelor reprezentative ale 
lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 24
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

– statele membre prevăd o cale de atac 
juridică efectivă și suspensivă pentru 
lucrători și reprezentanții acestora, în 
vederea obținerii îndeplinirii obligațiilor 
angajatorilor în caz de nerespectare a 
acestora;

– statele membre prevăd o cale de atac 
juridică efectivă și suspensivă pentru 
lucrători și reprezentanții acestora, în 
vederea obținerii îndeplinirii obligațiilor 
contractuale sau legale, la nivel național 
și european, ale angajatorilor în caz de 
nerespectare a acestora;

Or. fr

Amendamentul 25
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

- statele membre prevăd o cale de atac 
juridică efectivă și suspensivă pentru 
lucrători și reprezentanții acestora, în 
vederea obținerii îndeplinirii obligațiilor 
angajatorilor în caz de nerespectare a 
acestora;

- statele membre prevăd o cale de atac 
juridică efectivă și cu efect suspensiv în 
ceea ce privește transferul de sediu social
pentru lucrători și reprezentanții acestora, 
în vederea obținerii îndeplinirii obligațiilor 
angajatorilor față de lucrători în caz de 
nerespectare a acestora;

Or. de

Amendamentul 26
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 7

Proiectul de aviz Amendamentul

- se aplică dreptul statului membru gazdă, 
cu excepția cazului în care dispozițiile sale 
legale prevăd un nivel inferior de 

- independent de contractele individuale 
de muncă sau de drepturile care decurg 
din relațiile de muncă existente, se aplică 
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participare și de codecizie a lucrătorilor. dreptul statului membru gazdă, cu excepția 
cazului în care dispozițiile sale legale 
prevăd un nivel inferior de participare și de 
codecizie a lucrătorilor.

Or. de


