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Amendamentul 16
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 20 alineatul (1) din tratat 
prevede cetățenia Uniunii în plus față de 
cetățenia națională a statelor membre 
respective, stipulând că fiecare persoană 
care deține naționalitatea unui stat membru 
este un cetățean al Uniunii. Articolul 20 
alineatul (2) prevede că cetățenii Uniunii 
au drepturile și obligațiile prevăzute în 
tratate și că aceștia se bucură, printre altele, 
de dreptul de a circula și de a locui liber pe 
teritoriul statelor membre. Dreptul 
cetățenilor Uniunii la liberă circulație și 
ședere este, de asemenea, consacrat la 
articolul 21 din tratat.

(1) Articolul 20 alineatul (1) din tratat 
prevede cetățenia Uniunii în plus față de 
cetățenia națională a statelor membre 
respective, stipulând că fiecare persoană 
care deține naționalitatea unui stat membru 
este un cetățean al Uniunii. Articolul 20 
alineatul (2) prevede că cetățenii Uniunii 
au drepturile și obligațiile prevăzute în 
tratate și că aceștia se bucură, printre altele, 
de dreptul de a circula și de a locui liber pe 
teritoriul statelor membre fără niciun tip 
de discriminare (de exemplu, discriminare 
pe criterii etnice). Dreptul cetățenilor 
Uniunii la liberă circulație și ședere este, 
de asemenea, consacrat la articolul 21 din 
tratat.

Or. en

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 45 din tratat conține o 
garanție a liberei circulații a lucrătorilor,
care „implică eliminarea oricărei 
discriminări pe motiv de cetățenie între 
lucrătorii statelor membre, în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, 
remunerarea și celelalte condiții de 
muncă”.



PE478.530v01-00 4/56 AM\887369RO.doc

RO
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Justificare

În țara în care lucrătorii își desfășoară activitatea, nu se acceptă niciun tip de discriminare 
împotriva lor.

Amendamentul 18
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 18 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, se interzice orice discriminare 
exercitată pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, fie ea directă sau indirectă.

Or. en

Amendamentul 19
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin implicarea în egală măsură a 
bărbaților și femeilor, Anul european al 
cetățenilor poate contribui la promovarea 
egalității și la combaterea discriminării 
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe 
religie sau convingeri, pe handicap, vârstă 
sau orientare sexuală, implicându-i pe toți 
în mod egal. Cu toate acestea, pentru a 
elimina barierele din calea liberei 
circulații este nevoie de o legislație 
orizontală comună împotriva 
discriminării.
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Amendamentul 20
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre.

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, 
Uniunea, „întemeiată pe valorile 
indivizibile și universale ale demnității 
umane, libertății, egalității și 
solidarității”, „situează persoana în centrul 
acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și 
creând un spațiu de libertate, securitate și 
justiție”. Capitolul V din Cartă prevede 
„drepturile cetățenilor”, inclusiv, la 
articolul 45, dreptul oricărui cetățean al 
Uniunii de a se deplasa și de a-și stabili 
reședința în mod liber pe teritoriul statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Libertatea de circulație și ședere 
liberă ar trebui să fie garantată în toate 
statele membre și pentru toți cetățenii, 
fără discriminare pe motive de sex, rasă, 
vârstă, handicap sau calificări 
profesionale.
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Amendamentul 22
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”, inclusiv prin asigurarea 
exercitării depline de către cetățeni a 
dreptului la liberă circulație.

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”, inclusiv prin asigurarea 
exercitării depline de către cetățeni a 
dreptului la liberă circulație și prin 
apărarea existenței unui spațiu în care 
diversitatea este respectată, iar persoanele 
cele mai vulnerabile sunt protejate.

Or. en

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Mobilitatea lucrătorilor, precum și 
îmbunătățirea calității educației prin 
intermediul mobilității studenților, 
stagiarilor și cercetătorilor constituie un 
pilon de bază al strategiei Europa 2020 
pentru creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, furnizând un plan 
de soluționare a crizei economice cu 
ajutorul mobilității intracomunitare.

Or. en
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Justificare

Principiul mobilității profesionale și studențești este consacrat în inițiativele emblematice 
„Tineretul în mișcare” și „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” din cadrul 
strategiei Europa 2020.

Amendamentul 24
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În „Rezoluția din 15 decembrie 
referitor la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2009) – punerea efectivă în aplicare după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona„ Parlamentul European a invitat 
Comisia să consacre Anul european 2013 
cetățeniei în scopul de a da impulsul la 
dezbaterea privind cetățenia Uniunii și de a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
drepturile lor, în special noile drepturi care 
rezultă ca urmare a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona.

(5) În „Rezoluția din 15 decembrie 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2009) – punerea efectivă în aplicare după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona”, Parlamentul European a invitat 
Comisia să consacre Anul european 2013 
cetățeniei în scopul de a da impulsul la 
dezbaterea privind cetățenia Uniunii și de a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
noile lor drepturi, în special noile drepturi 
care rezultă ca urmare a intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona, precum 
„Inițiativa cetățenilor europeni” și
drepturile individuale prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale.

Or. de

Amendamentul 25
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În „Rezoluția din 15 decembrie 
referitor la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2009) – punerea efectivă în aplicare după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 

(5) În „Rezoluția din 15 decembrie 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2009) – punerea efectivă în aplicare după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
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Lisabona„ Parlamentul European a invitat 
Comisia să consacre Anul european 2013 
cetățeniei în scopul de a da impulsul la 
dezbaterea privind cetățenia Uniunii și de a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
drepturile lor, în special noile drepturi care 
rezultă ca urmare a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona.

Lisabona” Parlamentul European a invitat 
Comisia să consacre Anul european 2013 
cetățeniei în scopul de a da impulsul la 
dezbaterea privind cetățenia Uniunii și de a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
drepturile și libertățile lor, în special noile 
drepturi care rezultă ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Or. en

Amendamentul 26
Evelyn Regner

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, în temeiul 
dreptului primar, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
CEDO au fost ridicate la același rang cu 
cele patru libertăți fundamentale. 
Uniunea Europeană trebuie să profite de 
Anul european al cetățenilor (2013) 
pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu 
privire la drepturile fundamentale de care 
beneficiază în temeiul dreptului primar, 
acestea asigurându-le un cadru de 
securitate și protecție.

Or. de

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Tratatul de la Maastricht din 1992 a 
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introdus în UE conceptul de „cetățenie”, 
conferindu-i fiecărui cetățean al Uniunii 
Europene dreptul fundamental la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii. 
Tratatul de la Amsterdam din 1997 a 
continuat să consolideze drepturile 
asociate cu cetățenia Uniunii.

Or. en

Justificare

Cel dintâi drept al unui cetățean european este dreptul de a călători, de a munci și de a trăi 
oriunde pe teritoriul Uniunii. Tratatul de la Maastricht a consacrat acest drept în capitolul 
său referitor la cetățenie, în timp ce Tratatul de la Amsterdam a introdus o procedură pentru 
adoptarea de măsuri împotriva unei țări a UE care încalcă drepturile fundamentale ale 
cetățenilor săi.

Amendamentul 28
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca 
o condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, 
prin urmare, potențialul de a spori 
posibilitățile cetățenilor să beneficieze pe 
deplin de piața unică, fiind, în același 
timp, un factor cheie pentru creștere.

(7) Cetățenia europeană nu se limitează la 
exercitarea dreptului de a se deplasa liber 
și de a munci într-un alt stat membru.
Uniunea oferă o gamă largă de drepturi
pe care toți cetățenii ar trebui să le 
cunoască și să le poată exercita în mod 
liber: drepturile la formare profesională, 
la sănătate și la pensionare și dreptul de a 
consuma bunuri și servicii. Cetățenii ar 
trebui să aibă acces și la informații 
referitoare la toate căile de atac în 
eventualitatea în care drepturile lor nu ar 
fi respectate.
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Amendamentul 29
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere.

(7) Libera circulație și mobilitatea 
lucrătorilor contribuie într-o anumită 
măsură la atenuarea consecințelor 
schimbărilor demografice pe piața forței de 
muncă, neconstituind totuși o soluție de 
durată la această problemă. În același 
timp, libera circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere.

Or. de

Amendamentul 30
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
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demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie
pentru creștere.

demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, cresc șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățesc
competitivitatea industriilor europene. De 
asemenea, creșterea mobilității 
lucrătorilor în interiorul Uniunii ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivului 
stabilit de strategia Europa 2020 de a avea 
o rată de angajare de 75 % pentru 
persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani până în anul 2020. În același 
timp, libera circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii, drepturile lor ca pasageri și turiști, 
dreptul la tratament egal cu lucrătorii 
naționali în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, remunerarea și alte 
condiții de muncă, transferabilitatea 
prestațiilor de securitate socială sau 
dreptul la reîntregirea familiei. Facilitarea 
liberei circulații are, prin urmare, 
potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere. Schimbul de experiență și 
de lucrători îmbunătățește, de asemenea, 
coeziunea economică, socială și teritorială 
în interiorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 31
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
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combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie
pentru creștere.

combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, la 
combaterea șomajului și la creșterea 
gradului de ocupare a forței de muncă, la 
îmbunătățirea calității și a posibilităților 
de educare și formare profesională în 
timp ce, de asemenea, cresc șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățesc
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, libera circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere și o componentă de bază în 
efortul de a asigura coeziunea socială.

Or. el

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor ar putea contribui
la combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice și a dezechilibrelor existente
pe piața forței de muncă, fiind utile în 
unele regiuni care suferă din cauza lipsei 
forței de muncă și în altele care suferă din 
cauza ratelor ridicate ale șomajului, în 
timp ce, de asemenea, cresc șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățesc
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, libera circulație permite, ca o 
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drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie
pentru creștere.

condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere.

Or. en

Justificare

În această perioadă economică dificilă, promovarea mobilității lucrătorilor este cu atât mai 
importantă pentru deplina funcționare a pieței interne.

Amendamentul 33
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice și a problemelor care decurg 
din dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe 
piața forței de muncă, în timp ce, de 
asemenea, cresc șansele de angajare ale 
persoanelor și îmbunătățesc 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, libera circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
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unică, fiind, în același timp, un factor cheie
pentru creștere.

urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere.

Or. en

Amendamentul 34
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie
pentru creștere.

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea voluntară a lucrătorilor 
contribuie la combaterea consecințelor 
schimbărilor demografice pe piața forței de 
muncă, în timp ce, de asemenea, cresc 
șansele de angajare ale persoanelor și 
îmbunătățesc competitivitatea industriilor 
europene. În același timp, libera circulație 
permite, ca o condiție esențială, sau 
stimulează exercitarea de către cetățeni a 
unei game largi de drepturi de care dispun 
în conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor-cheie
pentru creștere.

Or. en

Amendamentul 35
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a încuraja mobilitatea 
cetățenilor Uniunii și formarea unui 
sentiment comun de apartenență, sunt 
extrem de importante consolidarea 
instrumentelor de mobilitate, cum ar fi 
programul european pentru învățare pe 
tot parcursul vieții sau inițiativa 
emblematică „Tineretul în mișcare”, și o 
mai bună informare a tuturor cetățenilor 
cu privire la existența și funcția acestora. 
Grupurile dezavantajate care întâmpină 
dificultăți în a avea acces la mobilitate pe 
teritoriul Uniunii, cum ar fi persoanele cu 
un nivel redus de instruire, persoanele în 
vârstă sau persoanele cu handicap, ar 
trebui să beneficieze de sprijin special și 
să fie vizate de inițiative specifice în 
cadrul Anului european.

Or. en

Amendamentul 36
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta 
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci 
când extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre permite o mai 
bună înțelegere a valorii integrării 
europene numai dacă este însoțit de 
măsuri practice adoptate de Uniune și de 
statele membre în ceea ce privește 
formarea profesională, recunoașterea 
calificărilor, mobilitatea lucrătorilor 
(lucrători sezonieri, lucrători 
transfrontalieri, lucrători detașați, 
lucrători mutați în urma unor 
transferuri...).
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legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație 
și ședere, contribuie așadar la 
transformarea cetățeniei Uniunii într-o 
realitate concretă în viața de zi cu zi a 
cetățenilor.

Or. fr

Amendamentul 37
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

(8) Dreptul la liberă circulație, ședere, 
muncă și studiu pe teritoriul statelor 
membre este foarte apreciat de către 
cetățenii Uniunii ca un drept individual de 
bază și o libertate fundamentală care 
decurge din cetățenia Uniunii. Ca atare, 
acesta demonstrează și promovează o mai 
bună înțelegere a valorii integrării și 
incluziunii europene, precum și 
participarea cetățenilor la construirea 
Uniunii Europene. Atunci când extind 
aspecte ale vieții lor dincolo de granițele 
naționale, călătorind către alte state 
membre, muncind, studiind sau stabilindu-
se pe teritoriul acestora, cetățenii se 
informează cu privire la gama largă de 
drepturi acordate în baza legislației Uniunii 
în situații transfrontaliere și profită de 
acestea. Exercitarea dreptului la liberă 
circulație și ședere, contribuie așadar la 
transformarea cetățeniei Uniunii într-o 
realitate concretă în viața de zi cu zi a 
cetățenilor.

Or. en
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Amendamentul 38
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare 
europeană, precum și participarea 
cetățenilor la construirea Uniunii 
Europene. Atunci când extind aspectele
vieții lor dincolo de granițele naționale,
călătorind către alte state membre sau 
stabilindu-se acolo, cetățenii se informează 
cu privire la gama largă de drepturi 
acordate în baza legislației Uniunii în 
situații transfrontaliere și profită de 
acestea. Exercitarea dreptului la liberă 
circulație și ședere, contribuie așadar la 
transformarea cetățeniei Uniunii într-o 
realitate concretă în viața de zi cu zi a 
cetățenilor.

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, acesta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a aspectelor pozitive ale 
integrării europene, precum și participarea 
cetățenilor la construirea Uniunii 
Europene. Atunci când extind aspecte ale
vieții lor dincolo de granițele naționale,
călătorind către alte state membre sau 
stabilindu-se pe teritoriul acestora, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Or. de

Amendamentul 39
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta
demonstrează și promovează o mai bună 

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre fără niciun tip 
de discriminare este foarte apreciat de 
către cetățenii Uniunii ca un drept 
individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, acesta
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înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii integrării europene, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspecte ale vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se pe teritoriul 
acestora, cetățenii se informează cu privire 
la gama largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 40
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, acesta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii integrării europene, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspecte ale vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se pe teritoriul 
acestora, cetățenii se informează cu privire 
la gama largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor și la 



AM\887369RO.doc 19/56 PE478.530v01-00

RO

în viața de zi cu zi a cetățenilor. consolidarea coeziunii și a existenței
împreună.

Or. de

Amendamentul 41
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

(8) Dreptul la liberă circulație, muncă și 
ședere pe teritoriul statelor membre este 
foarte apreciat de către cetățenii Uniunii ca 
un drept individual de bază care decurge 
din cetățenia Uniunii. Ca atare, acesta
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii integrării europene, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspecte ale vieții lor dincolo de 
granițele naționale, călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se pe teritoriul 
acestora, cetățenii se informează cu privire 
la gama largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Or. nl

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice
aplicabile și realitatea cu care se 
confruntă cetățenii în momentul în care 
încearcă să își exercite acest drept în 
practică. Pe lângă o incertitudine 
referitoare la avantajele implicate de 
mobilitate, cetățenii Uniunii resimt prea 
multe obstacole de ordin practic cu privire 
la viața și munca în alte țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, 
aplicarea normelor juridice continuă să 
fie nesatisfăcătoare și constituie o povară 
pentru cetățenii care doresc să își exercite
drepturile. Statele membre ar trebui să 
elimine toate obstacolele administrative și 
juridice existente, care se bazează pe 
interpretări incorecte. Ar trebui depuse 
eforturi speciale pentru a-i ajuta pe 
lucrătorii slab calificați și pe cei cu nevoi 
speciale cauzate de un handicap în 
dorința lor de a avea acces la mobilitate 
profesională, la schimburi de locuri de 
muncă și la pregătire profesională. Statul 
membru gazdă ar trebui să ia măsuri de 
sprijinire pentru a le permite acestora să 
își exercite drepturile sociale (dreptul la 
securitate socială, accesul la îngrijire 
medicală, accesul la instituții de 
învățământ) și dreptul de vot (alegeri 
locale, alegeri sindicale etc.).

Or. fr

Amendamentul 43
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
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o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune. Realizarea unei autentice 
libertăți de circulație, a egalității de 
tratament și a mobilității în cadrul UE-27 
va necesita un efort mai mare pentru 
familiarizarea noilor state membre și a 
locuitorilor acestora cu noțiunea de 
cetățenie și de identitate a Uniunii. Totuși, 
acest lucru va fi posibil doar dacă, la nivel 
comunitar, național și local, se 
promovează coeziunea socială, iar 
sistemele de relații industriale și 
acordurile colective sunt respectate și nu 
contestate.

Or. en

Amendamentul 44
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune și se confruntă deseori cu 
dificultăți legate de naționalitate, statut 
social și starea civilă, cum ar fi drepturile 
cuplurilor internaționale, 
transferabilitatea drepturilor de pensie și 



PE478.530v01-00 22/56 AM\887369RO.doc

RO

a drepturilor de asigurări sociale sau 
accesul la serviciile publice.
Îmbunătățirea exercitării efective a 
drepturilor cetățenilor și eliminarea 
obstacolelor practice ar trebui să 
reprezinte obiectivele-cheie ale Anului
european al cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune, printre acestea 
numărându-se lipsa accesului la 
informații cu privire la drepturile lor și la 
procedurile de urmat.

Or. el

Amendamentul 46
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii (de exemplu, romii) în momentul 
în care încearcă să își exercite acest drept 
în practică. Pe lângă o incertitudine 
referitoare la avantajele implicate de 
mobilitate, cetățenii Uniunii resimt prea 
multe obstacole de ordin practic cu privire 
la viața și munca în alte țări din Uniune.

Or. en

Amendamentul 47
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Obstacolele și restricțiile juridice și 
administrative impuse de statele membre
și care nu sunt prevăzute de normele 
Uniunii sau care sunt interpretate într-o 
manieră care contravine dreptului 
Uniunii în ceea ce privește șederea și 
munca în altă regiune a Uniunii încalcă 
un drept fundamental al cetățenilor și, în 
cazul lucrătorilor, pot avea efecte 
negative, cum ar fi creșterea muncii 
ilegale, dezvoltarea economiei „la negru”, 
exploatarea lucrătorilor sau chiar traficul 
de persoane.

Or. en
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Amendamentul 48
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Importanța piețelor forței de muncă 
transfrontaliere este în creștere în multe 
sectoare. Cu toate acestea, majoritatea 
lucrătorilor transfrontalieri implicați au 
cunoștințe foarte limitate cu privire la 
normele și reglementările care se aplică 
slujbei sau locului lor de muncă, inclusiv
cu privire la drepturile lucrătorilor, 
condițiile de muncă și asigurările sociale. 
Este important ca lucrătorilor mobili să li 
se furnizeze informații corecte despre 
drepturile lor profesionale și sociale și să 
se promoveze înființarea de sindicate în 
cadrul acestor grupuri, ca modalitate de a 
le ajuta să se protejeze mai bine.

Or. en

Amendamentul 49
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre obstacolele
constatate în acest context a fost lipsa de 

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre aceste obstacole a 
fost lipsa practică de garanții (adică 
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informații. Comisia a concluzionat în 
Raportul privind cetățenia UE din 2010 că 
cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație.

drepturile cetățenilor nu sunt pe deplin 
respectate de statele membre). Un alt 
obstacol constatat în acest context a fost 
lipsa de informații. Comisia a concluzionat 
în Raportul privind cetățenia UE din 2010 
că cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație.

Or. en

Amendamentul 50
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre obstacolele 
constatate în acest context a fost lipsa de 
informații. Comisia a concluzionat în 
Raportul privind cetățenia UE din 2010 că 
cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație.

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre obstacolele 
constatate în acest context a fost lipsa de 
informații. Comisia a concluzionat în 
Raportul privind cetățenia UE din 2010 că 
cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație. În vederea 
creșterii gradului de conștientizare, 
comunicarea trebuie să fie realizată în 
toate limbile oficiale ale Uniunii și trebuie 
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să fie adresată și accesibilă tuturor 
cetățenilor. Utilizarea instrumentelor de 
comunicare digitală poate fi sporită. 
Anumite măsuri ar putea fi orientate către 
persoanele cu handicap, grupurile 
vulnerabile sau resortisanții țărilor terțe 
care adesea se confruntă cu mai multe 
dificultăți în a accesa informații și a-și 
exercita drepturile.

Or. en

Amendamentul 51
Franz Obermayr

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile 
cu privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, eforturile de conștientizare 
ar trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație al cetățenilor europeni poate 
facilita mobilitatea în nenumărate 
moduri, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie 
disponibile la scară cât mai largă.

Or. de

Amendamentul 52
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
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persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, eforturile de conștientizare ar 
trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie 
disponibile la scară cât mai largă. Prin 
urmare, acestea ar trebui să fie ușor 
accesibile în toate limbile oficiale ale 
Uniunii și persoanelor cu handicap. Cum 
toți cetățenii Uniunii sunt potențiali 
beneficiari ai acestui drept, acțiunile de 
informare ar trebui să fie efectuate pe tot 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 53
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cu toate acestea, pentru a permite 
cetățenilor Uniunii să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la 
posibilitatea de a își exercita dreptul la 
liberă circulație, nu este suficientă sporirea 
gradului de conștientizare cu privire la 
dreptul la liberă circulație; este esențial ca 
cetățenii Uniunii să fie informați 
corespunzător și despre alte drepturi de 
care dispun în temeiul legislației Uniunii în 
context transfrontalier. Aceste informații 
vor permite, de asemenea, ca ei să se 
bucure pe deplin de aceste drepturi, în 
cazul în care decid să facă uz de dreptul lor 
la liberă circulație.

(12) Cu toate acestea, pentru a permite 
cetățenilor Uniunii să ia decizii în
cunoștință de cauză cu privire la 
posibilitatea de a își exercita dreptul la 
liberă circulație, nu este suficientă sporirea 
gradului de conștientizare cu privire la 
dreptul la liberă circulație; este esențial ca 
cetățenii Uniunii să fie informați 
corespunzător și despre alte drepturi de 
care dispun în temeiul legislației Uniunii în 
context transfrontalier, având în vedere că
informațiile adecvate și promovarea 
avantajelor mobilității pot constitui un 
element de importanță vitală în efortul de 
a stopa fenomenul exodului de creiere cu 
care se confruntă UE. Aceste informații 
vor permite, de asemenea, ca ei să se 
bucure pe deplin de aceste drepturi, în 
cazul în care decid să facă uz de dreptul lor 
la liberă circulație.

Or. el
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Amendamentul 54
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cu toate acestea, pentru a permite 
cetățenilor Uniunii să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la 
posibilitatea de a își exercita dreptul la 
liberă circulație, nu este suficientă sporirea 
gradului de conștientizare cu privire la 
dreptul la liberă circulație; este esențial ca 
cetățenii Uniunii să fie informați 
corespunzător și despre alte drepturi de 
care dispun în temeiul legislației Uniunii în 
context transfrontalier. Aceste informații 
vor permite, de asemenea, ca ei să se 
bucure pe deplin de aceste drepturi, în 
cazul în care decid să facă uz de dreptul lor 
la liberă circulație.

(12) Cu toate acestea, pentru a permite 
cetățenilor Uniunii să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la 
posibilitatea de a își exercita dreptul la 
liberă circulație, nu este suficientă sporirea 
gradului de conștientizare cu privire la 
dreptul la liberă circulație; este esențial ca 
cetățenii Uniunii să fie informați 
corespunzător și despre alte drepturi de 
care dispun în temeiul legislației Uniunii în 
context transfrontalier și despre restricțiile 
existente impuse asupra acestor drepturi. 
Aceste informații, care ar trebui să fie 
accesibile tuturor cetățenilor în toate 
limbile oficiale ale Uniunii, vor permite, 
de asemenea, ca ei să se bucure pe deplin 
de aceste drepturi, în cazul în care decid să 
facă uz de dreptul lor la liberă circulație, și 
să își protejeze drepturile fără 
discriminare sau tratament diferențiat.

Or. en

Amendamentul 55
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Toate site-urile existente create de 
Comisie pentru informarea cetățenilor ar 
trebui simplificate, pentru a le face mai 
accesibile și pentru a facilita mobilitatea 
pentru toți lucrătorii, indiferent de 
calificările acestora.
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Or. fr

Amendamentul 56
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa, ele fiind importante și pentru 
lucrătorii detașați în interiorul Uniunii. 
De asemenea, acești cetățeni ar trebui să fie 
informați cu privire la dreptul lor de a 
obține recunoașterea calificărilor lor 
profesionale și cu privire la competențele 
sociale și civice care fac parte din cadrul 
european privind „competențele-cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții” și 
care pot să îi pregătească pentru a participa 
pe deplin la viața civică și să le permită să 
își exercite drepturile în baza legislației 
Uniunii. S-ar putea pune în aplicare 
anumite măsuri care să crească gradul de 
sensibilizare cu privire la drepturile de a 
face voluntariat, de a studia în străinătate, 
de a efectua un stagiu într-un alt stat 
membru sau de a participa la programele 
de schimb în domeniul educației ale 
Uniunii, cum ar fi Erasmus, Leonardo 
sau Erasmus pentru tineri antreprenori.

Or. en
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Amendamentul 57
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.
Dreptul Uniunii le conferă, de asemenea, 
dreptul la egalitate de tratament cu 
lucrătorii naționali în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, remunerarea și 
alte condiții de muncă, fără a trebui să 
solicite un permis de muncă, precum și în 
ceea ce privește beneficiile fiscale. În
cazul unui cetățean al Uniunii care 
lucrează într-un alt stat membru, membrii 
familiei acestuia au dreptul de a trăi și de 
a munci în țara respectivă, indiferent de 
naționalitate. Copiii au dreptul la 
educație.

Or. en
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Amendamentul 58
Danuta Jazłowiecka

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii. De 
asemenea, cetățenii ar trebui să fie 
informați cu privire la noile posibilități de 
recunoaștere a calificărilor pe care le-au 
obținut, prin intermediul trimiterii la 
cadrele naționale și europene ale 
calificărilor. Acest lucru favorizează 
dezvoltarea personală și îmbunătățește 
perspectivele și șansele de mobilitate ale 
cetățenilor, atât în sistemul educațional, 
cât și pe piața forței de muncă.

Or. pl

Justificare

Pe lângă trimiterile la măsurile existente, informațiile furnizate ar trebui să conțină detalii 
referitoare la activitățile de sprijinire a mobilității cetățenilor în interiorul Europei aflate în 
curs de desfășurare. Acest lucru include procesul de înființare a rețelelor de calificări 
naționale și europene.
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Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la dreptul lor de a fi recrutați în 
aceleași condiții, fără nicio cerință 
suplimentară, ca și resortisanții țării în 
care caută de lucru; de asemenea, ei 
trebuie să fie informați cu privire la 
drepturile lor de a obține sau păstra 
drepturile de securitate socială în temeiul 
normelor Uniunii privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială; aceste 
norme garantează că nu își vor pierde 
drepturile de securitate socială atunci când 
doresc să se deplaseze în Europa. De 
asemenea, acești cetățeni ar trebui să fie 
informați cu privire la dreptul lor de a 
obține recunoașterea calificărilor lor 
profesionale și cu privire la competențele 
sociale și civice care fac parte din cadrul 
european privind „competențele-cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții” și 
care pot să îi pregătească pentru a participa 
pe deplin la viața civică și să le permită să 
își exercite drepturile în baza legislației 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Accesul la ocuparea forței de muncă în orice țară a UE reprezintă esența mobilității 
lucrătorilor, ceea ce înseamnă că orice cetățean al UE poate candida pentru ocuparea unui 
post vacant căruia i se face publicitate în orice țară a UE, cu excepția cazurilor în care 
anumite posturi din serviciul public pot fi restricționate la cetățenii unei țări, respectivul loc 
de muncă implicând protejarea intereselor statului membru.
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Amendamentul 60
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii. În 
această direcție – a promovării informării 
și a sensibilizării –, este necesară 
mobilizarea tuturor factorilor implicați și 
a partenerilor sociali.

Or. el

Amendamentul 61
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
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circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții”și care pot să îi pregătească 
pentru a participa pe deplin la viața civică 
și să le permită să își exercite drepturile în 
baza legislației Uniunii. Totodată, 
cunoașterea insuficientă a limbilor 
străine (îndeosebi în cazul adulților) 
rămâne un obstacol important în calea 
mobilității forței de muncă și, prin 
urmare, la nivel european, trebuie să se 
promoveze activ învățarea limbilor 
străine.

Or. ro

Amendamentul 62
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați în mod 
proactiv cu privire la drepturile lor de a 
obține sau păstra drepturile de securitate 
socială în temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 



AM\887369RO.doc 35/56 PE478.530v01-00

RO

atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

sau drepturile dobândite individual atunci 
când doresc să se deplaseze în Europa sau 
să muncească în oricare altă parte a 
continentului. De asemenea, acești 
cetățeni ar trebui să fie informați cu privire 
la dreptul lor de a obține recunoașterea 
calificărilor lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

Or. nl

Amendment 63
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Totodată, dreptul la libera circulație 
presupune, la nivel european, adaptarea 
la strategiile de învățare pe tot parcursul 
vieții și de formare profesională în funcție 
de evoluțiile de pe piața muncii și este 
important să se asigure competențe 
transferabile care au o acoperire mai 
largă în ceea ce privește zona geografică 
și cunoștințele, în vederea ajustării 
adecvate a acestora la oferta de locuri de 
muncă. În acest context, trebuie 
încurajate investițiile în educația formală 
și informală, în formarea profesională, în 
schimburile de experiență profesională și 
în acțiunile coordonate în vederea 
accelerării procesului de mobilitate a 
forței de muncă.

Or. ro
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Amendamentul 64
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Ar trebui subliniat faptul că 
măsurile de sprijinire a mobilității s-au 
concentrat în principal asupra cetățenilor 
deținători de diplome. Prin urmare, este 
timpul ca Uniunea să ofere mobilitate și 
lucrătorilor mai puțin calificați, 
lucrătorilor cu handicap, prin instituirea 
unor noi programe de schimb și prin site-
uri internet structurate în mod clar și ușor 
de utilizat.

Or. fr

Amendamentul 65
Evelyn Regner

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, cetățenii ar trebui, de 
asemenea, să fie mai bine informați despre 
drepturile lor ca pasageri care călătoresc 
prin orice mod de transport în cadrul 
Uniunii Europene, precum și despre 
drepturile lor în calitate de consumatori 
peste granițe Dacă sunt încrezători în faptul 
că drepturile lor în calitate de consumatori 
sunt protejate în mod eficient, ei vor 
contribui mai mult la dezvoltarea pieței de 
bunuri și servicii la nivel european la 
întregul său potențial și se vor bucura mai 
mult de avantajele acesteia. În aceeași 
ordine de idei, cetățenii ar trebui să fie mai 
bine informați cu privire la normele 
referitoare la siguranța generală a 
produselor și la supravegherea pieței, astfel 

(14) În acest context, cetățenii ar trebui, de 
asemenea, să fie mai bine informați despre
drepturile lor ca pasageri care călătoresc 
prin orice mod de transport în cadrul 
Uniunii Europene, precum și despre 
drepturile lor în calitate de consumatori 
peste granițe Dacă sunt încrezători în faptul 
că drepturile lor în calitate de consumatori 
sunt protejate la cel mai înalt nivel, ei vor 
contribui mai mult la dezvoltarea pieței de 
bunuri și servicii la nivel european la 
întregul său potențial și se vor bucura mai 
mult de avantajele acesteia. În aceeași 
ordine de idei, cetățenii ar trebui să fie mai 
bine informați cu privire la normele 
referitoare la siguranța generală a 
produselor și la supravegherea pieței, astfel 
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încât să fie conștienți de modul în care 
sănătatea și drepturile lor sunt protejate în 
UE, în special în caz de amenințări și 
riscuri cărora nu le pot face față în calitate 
de persoane fizice. Ar fi, de asemenea, 
important să se intensifice informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile lor la 
asistența medicală transfrontalieră, astfel 
încât să poată beneficia pe deplin de 
asistență medicală sigură și de bună calitate 
pe teritoriul Uniunii.

încât să fie conștienți de modul în care 
sănătatea și drepturile lor sunt protejate în 
UE, în special în caz de amenințări și 
riscuri cărora nu le pot face față în calitate 
de persoane fizice. Ar fi, de asemenea, 
important să se intensifice informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile lor la 
asistența medicală transfrontalieră, astfel 
încât să poată beneficia pe deplin de 
asistență medicală sigură și de bună calitate 
pe teritoriul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 66
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cunoașterea drepturilor electorale 
garantate cetățenilor Uniunii este de primă 
importanță în acest sens. Cetățenii Uniunii 
Europene ar trebui să fie pe deplin 
informați cu privire la dreptul lor de a vota 
și de a candida la alegerile municipale și 
pentru Parlamentul European în statul 
membru de reședință. În același timp, 
participarea politică poate avea o 
contribuție la integrarea cetățenilor Uniunii 
în societatea din statele membre de 
reședință alese.

(15) Cunoașterea drepturilor electorale 
garantate cetățenilor Uniunii este de primă 
importanță în acest sens. Cetățenii Uniunii 
Europene ar trebui să fie pe deplin 
informați cu privire la dreptul lor de a vota 
și de a candida la alegerile municipale și 
pentru Parlamentul European în statul 
membru de reședință. De asemenea, 
cetățenii (indiferent dacă sunt organizați 
în partide, asociații, ONG-uri sau grupuri 
de inițiativă) ar trebui să fie bine 
informați cu privire la posibilitățile de 
care dispun în ceea ce privește 
participarea activă la modelarea politicii 
europene. În același timp, participarea 
politică poate avea o contribuție la 
integrarea cetățenilor Uniunii în societatea 
din statele membre de reședință alese.

Or. de
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Amendamentul 67
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație.

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație și 
de a consolida solidaritatea europeană, 
identitatea europeană și gradul de 
conștientizare a valorilor europene.

Or. de

Amendamentul 68
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Anul 2013 va reprezenta cea de-a 20-a 
aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii 
prin Tratatul de la Maastricht, care a intrat 
în vigoare la 1 noiembrie 1993. Anul 
european al cetățenilor va fi marcat de 
continuarea Raportului privind cetățenia 
UE și de un plan de acțiune pentru 
finalizarea eliminării obstacolelor rămase 
în calea exercitării drepturilor cetățenilor 
lor în calitate de cetățeni ai UE. Acest An 
european va oferi vizibilitate cetățeniei 
Uniunii și beneficiilor sale concrete pentru 
persoanele fizice, inclusiv prin 
demonstrarea impactului concret al 
politicilor Uniunii în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, în special în ceea ce privește 
eliminarea obstacolelor din calea 

(18) Anul 2013 va reprezenta cea de-a 20-a 
aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii 
prin Tratatul de la Maastricht, care a intrat 
în vigoare la 1 noiembrie 1993. Anul 
european al cetățenilor va fi marcat de 
continuarea Raportului privind cetățenia 
UE și de un plan de acțiune pentru 
finalizarea eliminării obstacolelor rămase 
în calea exercitării drepturilor cetățenilor 
lor în calitate de cetățeni ai UE. Acest An 
european va oferi vizibilitate cetățeniei 
Uniunii și beneficiilor sale concrete pentru 
persoanele fizice, inclusiv prin 
demonstrarea impactului concret al 
politicilor Uniunii în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, în special în ceea ce privește 
eliminarea obstacolelor din calea 
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exercitării drepturilor care le revin. exercitării drepturilor care le revin.
Realizarea pieței unice, precum și 
aplicarea activă și corectă a dreptului 
Uniunii în toate domeniile care implică 
dreptul la liberă circulație, luând în 
considerare dimensiunea socială și 
efectele asupra pieței forței de muncă, 
sunt necesare pentru creșterea mobilității 
cetățenilor Uniunii. Dreptul la mobilitate 
nu poate exista fără recunoașterea 
complementară a drepturilor sociale, a 
drepturilor sindicale și a protecției 
sociale.

Or. en

Amendamentul 69
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În ultimii ani, cu toate acestea, 
sindicatele și lucrătorii din întreaga 
Uniune s-au confruntat cu mari dificultăți 
în asigurarea recunoașterii, aplicării și 
respectării egalității de tratament, 
drepturilor sociale și protecției sociale 
pentru lucrătorii migranți și mobili 
(inclusiv lucrătorii detașați). La rândul 
său, acest lucru a pus în pericol structura 
de solidaritate a sistemelor sociale și a 
mișcării sindicale.

Or. en

Amendamentul 70
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Considerentul 18b (nou)



PE478.530v01-00 40/56 AM\887369RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Cetățenii Uniunii din noile state 
membre sunt încă parțial vizați de 
normele tranzitorii privind dreptul la 
muncă și ședere liberă într-un alt stat 
membru. Experiența pozitivă a țărilor 
care nu au stabilit perioade de tranziție a 
demonstrat că libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii nu are 
efecte negative asupra pieței forței de 
muncă sau asupra salariilor.

Or. en

Amendamentul 71
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Sporirea gradului de conștientizare a 
drepturilor cetățenilor, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile electorale în statul lor 
membru de reședință, este, de asemenea, 
importantă, având în vedere alegerile 
pentru Parlamentul European din 2014. 
Impactul acestor acțiuni de sensibilizare ar 
trebui să fie multiplicat prin strânsa 
coordonare și prin exploatarea sinergiilor 
cu acțiunile relevante puse în aplicare în 
cadrul altor instituții ale UE, în special 
Parlamentul European și în statele membre 
în perioada premergătoare alegerilor 
respective.

(19) Sporirea gradului de conștientizare a 
drepturilor cetățenilor, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile electorale în statul lor 
membru de reședință, este, de asemenea, 
importantă, având în vedere alegerile 
pentru Parlamentul European din 2014. 
Impactul acestor acțiuni de sensibilizare ar 
trebui să fie multiplicat prin strânsa 
coordonare și prin exploatarea sinergiilor 
cu acțiunile relevante puse în aplicare în 
cadrul altor instituții ale UE, în special 
Parlamentul European și în statele membre 
în perioada premergătoare alegerilor 
respective. O raportare amplă și eficientă 
cu privire la aspectele legate de UE de 
către furnizorii publici de servicii de 
televiziune/radiodifuziune/internet din 
toate statele membre și intensificarea 
cooperării în cadrul mass-media (de 
exemplu, cu Euronews) ar consolida cu 
succes fluxul de informații care se 
adresează cetățenilor.
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Or. de

Amendamentul 72
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE revine statelor membre;
acțiunile la nivelul Uniunii completează 
acțiunile naționale în acest sens, astfel cum 
s-a subliniat în declarația politică 
„Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa”, semnată la 22 octombrie 2008 de 
către Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie.

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE le revine statelor membre. 
Acestea trebuie să își respecte în totalitate 
obligațiile și să își asume în mod conștient 
responsabilitatea privind spațiul european
pe care îl împărțim. Acest proces 
presupune un flux de informații intens și 
o raportare specifică cu privire la 
activitățile instituțiilor UE. Acțiunile la 
nivelul Uniunii completează acțiunile 
naționale în acest sens, astfel cum s-a 
subliniat în declarația politică „Parteneriat 
pentru comunicarea privind Europa”, 
semnată la 22 octombrie 2008 de către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie.

Or. de

Amendamentul 73
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
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liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune.

liberă circulație și ședere pe teritoriul
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune. Cu toate acestea, drepturile 
resortisanților țărilor terțe cu permis 
permanent de ședere și ale familiilor 
cetățenilor Uniunii ar trebui să fie luate 
de asemenea în considerare.

Or. en

Amendamentul 74
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 
dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 
dreptul lor de a participa la viața 
democratică și la procesul de formare a 
voinței democratice a Uniunii;

Or. de

Amendamentul 75
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2- liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 
dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație, ședere, 
studiu și muncă pe teritoriul Uniunii 
Europene și, în general, privind drepturile 
garantate cetățenilor Uniunii în situații 
transfrontaliere, inclusiv dreptul lor de a 
participa la viața democratică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 76
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2- liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și 
stimularea participării active a acestora în 
cadrul forumurilor civice privind aspecte și 
politici privind Uniunea;

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE, 
indiferent dacă domiciliază în țara proprie
sau dacă locuiesc într-un alt stat membru, 
privind modul în care își pot exercita 
efectiv drepturile și stimularea participării 
active a acestora în cadrul forumurilor 
civice privind aspecte și politici privind 
Uniunea;

Or. en

Amendamentul 77
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind – informarea cetățenilor Uniunii privind 



PE478.530v01-00 44/56 AM\887369RO.doc

RO

modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și 
stimularea participării active a acestora în 
cadrul forumurilor civice privind aspecte și 
politici privind Uniunea;

modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și 
stimularea participării active a acestora în 
cadrul forumurilor civice privind aspecte și
procese politice ale Uniunii Europene;

Or. de

Amendamentul 78
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informarea cetățenilor cu privire la 
riscurile implicate de munca ilegală și la 
avantajele încadrării legale în muncă [în 
ceea ce privește impozitele, securitatea 
socială, dreptul la formare profesională, 
dreptul la cetățenie, la locuință, la 
reîntregirea familiei, accesul copiilor la 
școlarizare și ucenicie prin intermediul 
instrumentelor existente (EURES etc.)].

Or. fr

Amendamentul 79
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale, a 
incluziunii sociale, a ocupării forței de 
muncă, a educației de calitate și a
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înțelegerii reciproce între cetățenii Uniunii, 
precum și a legăturii dintre cetățeni și 
Uniune.

Or. el

Amendamentul 80
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2- liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii și ca libertate fundamentală, în 
special în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii sociale și înțelegerii reciproce 
între cetățenii Uniunii, precum și a legăturii 
dintre cetățeni și Uniune.

Or. en

Amendamentul 81
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 2- liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație (și aplicarea sa de către statele 
membre), ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

Or. en
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Amendamentul 82
Philippe Boulland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cursul anului 2012, Comisia 
organizează o competiție la nivelul UE 
pentru elaborarea unei sigle pentru Anul 
european al cetățenilor. 

Or. fr

Amendamentul 83
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1- liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare în toate limbile Uniunii,
destinate publicului larg și unui public mai 
specific, cu tratament egal și fără 
discriminare, cum ar fi persoanelor cu 
handicap, grupurilor vulnerabile, 
resortisanților țărilor terțe, romilor sau 
cetățenilor viitoarelor state membre;

Or. en

Amendamentul 84
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1- liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific (de exemplu,
grupurilor defavorizate, cum ar fi 
persoanele cu nivel redus de instruire, 
persoanele în vârstă sau persoanele cu 
handicap);

Or. en

Amendamentul 85
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;·

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific cu implicarea 
activă a partenerilor sociali;

Or. el

Amendamentul 86
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici la nivel 
național, regional, de administrațiile
locale și alte organizații;

– crearea unui portal internet specific și 
actualizat cu mare regularitate, care să 
permită administrațiilor naționale, 
regionale și locale să furnizeze informații 
referitoare la sectoarele profesionale 
aflate în căutare de forță de muncă;

Or. fr



PE478.530v01-00 48/56 AM\887369RO.doc

RO

Amendamentul 87
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1- liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici la nivel 
național, regional, de administrațiile locale 
și alte organizații;

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență (atât pozitivă, cât și negativă) și 
de bune practici la nivel național, regional, 
de administrațiile locale și alte organizații;

Or. en

Amendamentul 88
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1- liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

– conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța, 
beneficiile și obstacolele din calea 
exercitării dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

Or. en

Amendamentul 89
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1– liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe și evenimente care să 
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sporească gradul de sensibilizare cu 
privire la beneficiile dreptului la liberă 
circulație și ședere, avertizând 
lucrătoarele care se mută în străinătate 
pentru a munci ca babysittere, „au pair”, 
bone sau asistente medicale cu privire la 
potențialele pericole reprezentate de 
munca „la negru” sau chiar de prostituție 
și alte forme de violență, întrucât aceste
lucrătoare sunt adesea angajate în astfel 
de locuri de muncă de către entități 
private și ajung astfel să muncească fără 
contract sau ilegal și, în consecință, nu au 
niciun drept sau beneficiu legat de 
asigurări sociale, asistență medicală etc.;

Or. en

Amendamentul 90
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii;

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii, mai ales prin 
intensificarea utilizării instrumentelor de 
comunicare digitală și a rețelelor sociale;

Or. en

Amendamentul 91
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii;

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct, ale 
portalului web EURES și ale portalului 
web Europa ta ca elemente esențiale ale 
unui sistem de informare de tip „ghișeu 
unic” privind drepturile și opțiunile 
cetățenilor Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 92
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1–  liniuța 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- consolidarea rolului rețelei EURES în 
sprijinirea cetățenilor Uniunii care caută 
de lucru într-o altă țară a Uniunii sau în 
SEE;

Or. en

Justificare

Rețeaua EURES a fost înființată de Comisia Europeană în vederea furnizării de informații 
referitoare la posturile vacante din întreaga UE și la legislație, asigurări sociale, condiții de 
viață, impozite, niveluri de remunerare și contracte. Rolul său este semnificativ în ceea ce 
privește mobilitatea lucrătorilor.

Amendamentul 93
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1- liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- introducerea unei Zile Europene a 
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Cetățenilor care să coincidă cu 
sărbătorirea introducerii cetățeniei 
Uniunii la 1 noiembrie 1993, pentru a 
spori și continua succesele Anului 
european al cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 94
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sublinierea importanței instrumentului 
„Inițiativa cetățenilor europeni”, care 
vizează facilitarea participării directe a 
cetățenilor la modelarea politicii Uniunii 
Europene.

Or. de

Amendamentul 95
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- introducerea cerinței de raportare, în 
mod amplu și obiectiv, în statele membre, 
cu privire la activitățile instituțiilor UE.

Or. de

Amendamentul 96
Heinz K. Becker
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o mai bună informare a cetățenilor 
europeni în ceea ce privește dreptul de a 
adresa petiții Parlamentului European și 
dreptul de sesizare a Ombudsmanului 
European.

Or. de

Amendamentul 97
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- campanii de informare care să confere o 
vizibilitate sporită Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului European și 
Ombudsmanului European.

Or. fr

Amendamentul 98
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modernizarea site-ului EURES pentru a 
facilita utilizarea acestuia și pentru a-i 
îmbunătăți actualizarea regulată, precum 
și o campanie de informare care să-i 
sporească vizibilitatea.

Or. fr
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Amendamentul 99
Philippe Boulland

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- campanii de informare care să 
sporească vizibilitatea, accesibilitatea și 
multilingvismul site-ului NARIC 
(recunoașterea diplomelor și a 
calificărilor).

Or. fr

Amendamentul 100
Birgit Sippel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În punerea în aplicare a inițiativelor 
menționate la articolul 3 alineatul (1), 
Comisia Europeană și statele membre 
trebuie să implice în mod activ 
reprezentanții societății civile, cum ar fi
partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 101
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre pot 
identifica alte activități menite să 

(3) Comisia și statele membre sunt invitate 
să identifice activități suplimentare menite 
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contribuie la atingerea obiectivelor Anului 
european și pot permite utilizarea numelui 
Anului european pentru promovarea 
acestor activități, atât timp cât acestea 
contribuie la atingerea obiectivelor 
specificate la articolul 2.

să contribuie la atingerea obiectivelor 
Anului european și pot permite utilizarea 
numelui Anului european pentru 
promovarea acestor activități, atât timp cât 
acestea contribuie la atingerea obiectivelor 
specificate la articolul 2.

Or. de

Amendamentul 102
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia cooperează strâns 
cu Comitetul Economic și Social 
European.

De asemenea, Comisia cooperează strâns 
cu Comitetul Economic și Social European 
și cu partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 103
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 
nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 
nivelul Uniunii. Comisia colaborează 
îndeaproape cu organizațiile societății 
civile și cu cetățenii.
Comisia colaborează îndeaproape cu 
organizații care sunt reprezentative 
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pentru anumite categorii de public, cum 
ar fi persoanele cu handicap, grupurile 
vulnerabile, resortisanții țărilor terțe, 
romii sau cetățenii viitoarelor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 104
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Comisia Europeană și Consiliul 
European asigură resurse bugetare 
suficiente pentru desfășurarea cu succes a 
Anului european al cetățenilor (2013) și a 
activităților necesare în acest sens în 
vederea atingerii obiectivelor propuse.

Or. de

Amendamentul 105
Birgit Sippel

Propunere de decizie
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie, raport care 
va servi ca bază pentru viitoarele politici, 
măsuri și acțiuni ale Uniunii în acest 
domeniu. Pe baza experienței Anului 
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european al cetățenilor, raportul va 
prezenta de asemenea idei și propuneri 
referitoare la o modalitate mai adecvată 
de informare a cetățenilor cu privire la 
drepturile lor, chiar și după sfârșitul 
Anului european 2013.

Or. en


