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Amendamentul 10
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Referirea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European,

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Diversitatea și evoluția condițiilor în 
care se desfășoară activitățile profesionale 
determină necesitatea de a ține cont de 
situația lucrătorilor foarte mobili. A 
devenit evidentă existența unor noi 
modele de ofertă de forță de muncă, 
printre altele în sectorul transportului 
aerian. Pentru personalul de bord, 
desemnarea ca legislație aplicabilă a 
legislației statului membru în care este 
situat sediul sau locul de desfășurare a 
activității întreprinderii sau angajatorului 
este adecvată numai dacă există o 
legătură destul de strânsă între personalul 
respectiv și sediul sau locul de 
desfășurare a activității. În ceea ce 
privește personalul de bord, se consideră 
adecvată referirea la „baza de reședință”
pentru precizarea noțiunii „sediu sau loc 
de desfășurare a activității” în vederea 
aplicării Regulamentului (CE) nr. 
883/2004.

(5) Anexa III la Regulamentul (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului privind 
armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile1 definește conceptul de 
„bază de reședință” pentru personalul de 
bord, în conformitate cu legislația 
Uniunii. În scopul facilitării punerii în 
aplicare a dispozițiilor titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pentru 
această categorie de persoane, se justifică 
introducerea unei reguli speciale care să 
utilizeze noțiunea de bază de reședință 
drept criteriu pentru a stabili legislația 
aplicabilă personalului de bord. Pe de altă 
parte, legislația aplicabilă personalului de 
bord ar trebui să rămână stabilă, iar 
principiul bazei de reședință nu ar trebui 
să determine modificări frecvente ale 
legislației aplicabile din cauza modelelor 
de lucru sau a cererilor sezoniere ale 
sectorului industrial.
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_________________
1 JO L 373, 31.12.1991, p.4.

Or. en

Amendamentul 12
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Diversitatea și evoluția condițiilor în 
care se desfășoară activitățile profesionale 
determină necesitatea de a ține cont de 
situația lucrătorilor foarte mobili. A 
devenit evidentă existența unor noi modele 
de ofertă de forță de muncă, printre altele 
în sectorul transportului aerian. Pentru 
personalul de bord, desemnarea ca 
legislație aplicabilă a legislației statului 
membru în care este situat sediul sau locul 
de desfășurare a activității întreprinderii 
sau angajatorului este adecvată numai 
dacă există o legătură destul de strânsă 
între personalul respectiv și sediul sau 
locul de desfășurare a activității. În ceea 
ce privește personalul de bord, se 
consideră adecvată referirea la „baza de 
reședință” pentru precizarea noțiunii 
„sediu sau loc de desfășurare a activității”
în vederea aplicării Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004.

(5) Diversitatea și evoluția condițiilor în 
care se desfășoară activitățile profesionale 
determină necesitatea de a ține cont de 
situația lucrătorilor foarte mobili. A 
devenit evidentă existența unor noi modele 
de ofertă de forță de muncă, printre altele 
în sectorul transportului aerian. Pentru 
personalul de bord, legislația aplicabilă ar 
trebui să fie aceea a statului membru în 
care este situată baza de reședință a 
angajatului respectiv. Anexa III la 
Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al 
Consiliului privind armonizarea 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative în domeniul aviației civile1

definește conceptul de bază de reședință 
pentru personalul de bord drept locația 
desemnată de către operator pentru 
membrul personalului de bord de unde 
acesta începe în mod normal și încheie un 
timp de muncă sau o serie de timpuri de 
muncă și unde operatorul nu este 
responsabil de cazarea membrului 
respectiv al personalului de bord.
_____________
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

Or. de
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Amendamentul 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Articolul 65 alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar trebui 
modificat pentru a garanta că persoanele 
care desfășoară activități independente 
primesc prestații în conformitate cu 
legislația statului membru competent, 
astfel încât ele să beneficieze de cele mai 
mari șanse de a se reintegra pe piața 
muncii din statul lor membru de reședință 
la întoarcerea în statul respectiv.

(6) În Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar 
trebui introdus un nou articol 65a pentru a 
garanta că un lucrător frontalier care 
desfășoară activități independente și care 
intră în șomaj total beneficiază de prestații 
dacă a realizat perioade de asigurare în 
calitate de persoană care desfășoară 
activități independente sau dacă a realizat 
perioade de activitate independentă 
recunoscute în scopul acordării unor 
prestații de șomaj în statul membru 
competent și dacă în statul membru de 
reședință nu există un sistem de prestații 
de șomaj care să acopere persoanele care 
desfășoară activități independente.

O dispoziție nouă de acest tip ar trebui 
revizuită în lumina experienței acumulate 
după o perioadă de doi ani în care a fost 
pusă în aplicare și, dacă este cazul, 
adaptată.

Or. en

Amendamentul 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent 
după considerentul (18a):
„(18b) Anexa III la Regulamentul (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului privind 
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armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile1 definește conceptul de bază 
de reședință pentru membrii personalului 
de bord drept locația desemnată de către 
operator pentru membrul personalului de 
bord de unde acesta începe în mod normal 
și încheie un timp de muncă sau o serie de 
timpuri de muncă și unde, în condiții 
normale, operatorul nu este responsabil 
de cazarea membrului respectiv al 
personalului de bord. În scopul facilitării 
aplicării dispozițiilor titlului II pentru 
această categorie de persoane, se justifică 
utilizarea noțiunii de bază de reședință 
drept criteriu pentru a stabili legislația 
aplicabilă personalului de bord. Pe de altă 
parte, legislația aplicabilă personalului de 
bord ar trebui să rămână stabilă, iar 
principiul bazei de reședință nu ar trebui 
să determine modificări frecvente ale 
legislației aplicabile din cauza modelelor 
de lucru sau a cererilor sezoniere ale 
sectorului industrial.
_____________
1 JO L 373, 31.12.1991, p.4.”

Or. en

Amendamentul 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 9 alineatul (1), prima teză se 
înlocuiește cu următorul text:

1. La articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(1) Statele membre notifică în scris 
Comisiei Europene declarațiile efectuate în 
conformitate cu articolul 1 litera (l), 

„(1) Statele membre notifică în scris 
Comisiei Europene declarațiile efectuate în 
conformitate cu articolul 1 litera (l), 
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legislațiile și regimurile prevăzute la 
articolul 3, convențiile realizate conform 
dispozițiilor de la articolul 8 alineatul (2), 
prestațiile minime menționate la articolul 
58, precum și modificările de fond care ar 
urma să fie introduse ulterior.”

legislațiile și regimurile prevăzute la 
articolul 3, convențiile realizate conform 
dispozițiilor prevăzute la articolul 8 
alineatul (2), prestațiile minime menționate 
la articolul 58 și absența unui sistem de 
asigurări astfel cum este prevăzut la 
articolul 65a alineatul (1), precum și 
modificările de fond care ar urma să fie 
introduse ulterior.” Aceste notificări 
indică data […] de la care prezentul 
regulament se aplică regimurilor 
specificate în declarațiile statelor 
membre.”

Or. en

Amendamentul 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 11 se adaugă următorul 
alineat:
„(4a) O activitate desfășurată în calitate 
de membru al personalului de bord care 
furnizează servicii de transport aerian de 
pasageri sau de mărfuri este considerată a 
fi o activitate desfășurată în statul 
membru în care se află baza de reședință, 
astfel cum este definită în anexa III la 
Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al 
Consiliului privind armonizarea 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative în domeniul aviației 
civile1”. 
_________________________
1 JO L 373, 31.12.1991, p.4.”

Or. en
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Amendamentul 17
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 11, se adaugă următorul 
alineat:
„(4a) O activitate desfășurată în calitate 
de membru al personalului de bord care 
furnizează servicii de transport aerian de 
pasageri sau de mărfuri este considerată a 
fi o activitate desfășurată în statul 
membru în care se află baza de reședință 
a membrului respectiv al personalului de 
bord, astfel cum este definită în anexa III 
la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al 
Consiliului privind armonizarea 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative în domeniul aviației 
civile1.” 
_____________
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 4.”

Or. de

Amendamentul 18
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 11, se adaugă următorul 
alineat:
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„(4a) Personalul de bord care furnizează 
în mod regulat servicii de transport aerian 
de pasageri sau de mărfuri în două sau 
mai multe state membre se supune 
legislației statului membru în care se află 
baza de reședință, astfel cum este definită 
în anexa III la Regulamentul (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului privind 
armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile1. 
_____________
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 4.”

Or. de

Amendamentul 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
Articolul 36 – alineatul 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instituția competentă nu poate refuza 
acordarea autorizației prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) unei persoane asigurate 
care a suferit un accident la locul de muncă 
sau a contractat o boală profesională și care 
are dreptul la prestații din partea instituției
respective, în cazul în care nu i se poate 
acorda un tratament adecvat stării sale de 
sănătate în statul membru pe teritoriul 
căruia persoana își are reședință, într-un 
termen justificat din punct de vedere 
medical, avându-se în vedere starea sa 
actuală de sănătate și evoluția probabilă a 
bolii sale.

(2a) Instituția competentă nu poate refuza 
acordarea autorizației prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) unei persoane care a suferit 
un accident la locul de muncă sau a 
contractat o boală profesională și care are 
dreptul la prestații din partea instituției 
respective, în cazul în care nu i se poate 
acorda un tratament adecvat stării sale de 
sănătate în statul membru pe teritoriul 
căruia persoana își are reședință, într-un 
termen justificat din punct de vedere
medical, avându-se în vedere starea sa 
actuală de sănătate și evoluția probabilă a 
bolii sale.

Or. en
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Amendamentul 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Articolul 63 se înlocuiește cu 
următorul text:
„În sensul prezentului capitol, articolul 7 
se aplică doar în cazurile prevăzute la 
articolele 64, 65 și 65a și în limitele 
stabilite de acestea.”

Or. en

Amendamentul 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La articolul 65, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(5)(a) Cu excepția cazurilor în care litera 
(b) prevede altfel, șomerul menționat la 
alineatul (2) prima și a doua teză 
beneficiază de prestații în conformitate cu 
legislația din statul membru de reședință, 
ca și cum ar fi fost supus legislației 
respective în timpul ultimei sale activități 
salariate sau independente. Prestațiile 
respective se furnizează de către instituția 
statului membru de reședință.
(b) Atunci când legislația statului membru 
de reședință nu prevede asigurări 
împotriva șomajului pentru persoanele 
care desfășoară activități independente, 
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șomerul menționat la alineatul (2) prima 
și a doua teză care a fost asigurat 
împotriva șomajului în statul membru în 
care a desfășurat ultima activitate 
independentă primește prestații în 
conformitate cu legislația ultimului stat 
membru menționat.
(c) Cu toate acestea, un lucrător care nu 
este lucrător frontalier și care a primit 
prestații în numele instituției competente 
din statul membru a cărui legislație i s-a 
aplicat ultima oară beneficiază mai întâi, 
la întoarcerea în statul membru de 
reședință, de prestații în conformitate cu 
articolul 64, acordarea de prestații în 
conformitate cu litera (a) fiind suspendată 
pe perioada în care lucrătorul primește 
prestații în temeiul legislației care i s-a 
aplicat ultima dată.”

Or. en

Amendamentul 22
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La articolul 65, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(5)
(a) Cu excepția cazurilor în care litera (b) 
prevede altfel, șomerul menționat la 
alineatul (2) prima și a doua teză 
beneficiază de prestații în conformitate cu 
legislația din statul membru de reședință, 
ca și cum ar fi fost supus legislației 
respective în timpul ultimei sale activități 
salariate sau independente. Prestațiile 
respective se furnizează de către instituția 
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statului membru de reședință.
(b) Atunci când legislația statului membru 
de reședință nu prevede asigurări 
împotriva șomajului pentru persoanele 
care desfășoară activități independente, 
șomerul menționat la alineatul (2) prima 
și a doua teză care a fost asigurat 
împotriva șomajului în statul membru în 
care a desfășurat ultima activitate 
independentă primește prestații în 
conformitate cu legislația ultimului stat 
membru menționat.
(c) Cu toate acestea, un lucrător care nu 
este lucrător frontalier și care a primit 
prestații în numele instituției competente 
din statul membru a cărui legislație i s-a 
aplicat ultima oară beneficiază mai întâi, 
la întoarcerea în statul membru de 
reședință, de prestații în conformitate cu 
articolul 64, acordarea de prestații în 
conformitate cu litera (a) fiind suspendată 
pe perioada în care lucrătorul primește 
prestații în temeiul legislației care i s-a 
aplicat ultima dată.”

Or. en

Amendamentul 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
Articolul 65a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După articolul 65 se introduce următorul 
articol:
„Articolul 65a
Dispoziții speciale pentru lucrătorii 
frontalieri care desfășoară o activitate 
independentă aflați în șomaj total, atunci 
când în statul membru de reședință nu 
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există un sistem de prestații de șomaj care 
să acopere persoanele ce desfășoară  o 
activitate independentă 
(1) Prin derogare de la articolul 65, un 
lucrător aflat în șomaj total care, în 
calitate de lucrător frontalier, a încheiat 
cel mai recent perioade de asigurare în 
calitate de persoană care desfășoară  o 
activitate independentă sau perioade de 
activitate independentă recunoscute în 
scopul acordării unor prestații de șomaj și 
al cărui stat membru de reședință a 
notificat că este imposibil pentru orice 
categorie de persoane care desfășoară 
activități independente să beneficieze de 
prestații de șomaj în cadrul sistemelor de 
prestații de șomaj din statul membru 
respectiv, se înregistrează și se declară 
disponibil ca persoană care caută un loc 
de muncă la serviciile de ocupare a forței 
de muncă din statului membru în care și-
a desfășurat ultima activitate 
independentă și respectă neîntrerupt 
condițiile prevăzute în legislația acestui 
din urmă stat membru în care solicită 
beneficii. Persoana aflată în șomaj total 
poate, ca o etapă suplimentară, să se pună 
la dispoziția serviciilor de ocupare a forței 
de muncă aflate în statul său membru de 
reședință.
(2) Se furnizează prestații persoanei aflate 
în șomaj menționate la alineatul (1) de 
către statul membru sub incidența a cărui 
legislație s-a aflat cel mai recent, în 
conformitate cu legislația pe care o aplică 
respectivul stat membru.
(3) Dacă persoana menționată la alineatul 
(1) nu dorește să se pună sau să rămână 
la dispoziția serviciilor de ocupare a forței 
de muncă aflate în statul membru unde și-
a desfășurat ultima activitate după ce s-a 
înregistrat la aceste servicii, ci dorește să 
caute un loc de muncă în statul membru 
de reședință, se aplică mutatis mutandis 
dispozițiile articolului 64, cu excepția 
alineatului (1) litera (a) ale acestuia. 
Instituția competentă poate prelungi 
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perioada menționată la prima teză din 
articolul 64 alineatul (1) litera (c) până la 
sfârșitul perioadei în care persoana are 
dreptul la prestații.”

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 65a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După articolul 65 se introduce următorul 
articol:
„Dispoziții speciale pentru lucrătorii 
frontalieri care desfășoară o activitate 
independentă aflați în șomaj total, atunci 
când în statul membru de reședință nu 
există un sistem de prestații de șomaj care 
să acopere persoanele ce desfășoară 
activități independente
(1) Prin derogare de la articolul 65, un 
lucrător aflat în șomaj total care, în 
calitate de lucrător frontalier, a încheiat 
cel mai recent perioade de asigurare în 
calitate de persoană care desfășoară 
activități independente sau perioade de 
activitate independentă recunoscute în 
scopul acordării unor prestații de șomaj și 
al cărui stat membru de reședință a 
notificat că este imposibil pentru orice 
categorie de persoane care desfășoară 
activități independente să beneficieze de 
prestații de șomaj în cadrul sistemelor de 
prestații de șomaj din statul membru 
respectiv, se înregistrează și se declară 
disponibil ca persoană care caută un loc 
de muncă la serviciile de ocupare a forței 
de muncă din statului membru în care și-
a desfășurat ultima activitate 
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independentă și respectă neîntrerupt 
condițiile prevăzute în legislația acestui 
din urmă stat membru în care solicită 
beneficii. Persoana aflată în șomaj total 
poate, ca o etapă suplimentară, să se pună 
la dispoziția serviciilor de ocupare a forței 
de muncă aflate în statul său membru de 
reședință.
(2) Se furnizează prestații persoanei aflate 
în șomaj menționate la alineatul (1) de 
către statul membru sub incidența a cărui 
legislație s-a aflat cel mai recent, în 
conformitate cu legislația pe care o aplică 
respectivul stat membru.
(3) Dacă persoana menționată la alineatul 
(1) nu dorește să se pună sau să rămână 
la dispoziția serviciilor de ocupare a forței 
de muncă aflate în statul membru unde și-
a desfășurat ultima activitate după ce s-a 
înregistrat la aceste servicii, ci dorește să 
caute un loc de muncă în statul membru 
de reședință, se aplică mutatis mutandis 
dispozițiile articolului 64, cu excepția 
alineatului (1) litera (a) ale acestuia. 
Instituția competentă poate prelungi 
perioada menționată la prima teză din 
articolul 64 alineatul (1) litera (c) până la 
sfârșitul perioadei în care persoana are 
dreptul la prestații.”

Or. en

Amendamentul 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 87a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol:
„Articolul 87a
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Dispoziții tranzitorii pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. xx/2012
(1) În cazul în care, în urma aplicării 
Regulamentului (UE) nr.  xx/2012, o 
persoană este supusă legislației altui stat 
membru decât cel stabilit în conformitate 
cu titlul II din prezentul regulament, 
aplicabil înainte de …*, legislația 
respectivă continuă să se aplice atât timp 
cât situația relevantă rămâne 
neschimbată și, în orice caz, pentru cel 
mult 10 ani de la …**, cu excepția 
cazului în care persoana în cauză solicită 
să i se aplice legislația aplicabilă în 
temeiul prezentului regulament, modificat 
prin Regulamentul (UE) nr.  xx/2012. 
Cererea se depune în termen de trei luni 
de la …*** la instituția desemnată de 
statul membru dacă respectiva persoană 
urmează să intre sub incidența legislației 
stabilite prin prezentul regulament, 
modificat prin Regulamentul (UE) nr.  
xx/2012. În cazul în care cererea este 
transmisă după termenul menționat, 
schimbarea legislației aplicabile intervine 
în prima zi a lunii următoare.
(2) Cel târziu în al doilea an calendaristic 
de la …*****, Comisia administrativă 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prevăzute la articolul 65a și 
prezintă un raport privind aplicarea 
acestora. Pe baza acestui raport, Comisia 
Europeană poate, după caz, să prezinte 
propuneri de modificare a acestor 
dispoziții.
* JO - A se introduce data intrării în 
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 
xxx/2012
** JO - A se introduce data intrării în 
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 
xxx/2012
*** JO - A se introduce data intrării în 
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 
xxx/2012
**** JO - A se introduce data intrării în 
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vigoare a Regulamentului (UE) nr. 
xxx/2012
***** JO - A se introduce data intrării în 
vigoare a Regulamentului (UE) nr. 
xxx/2012

Or. en

Amendamentul 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul aplicării articolului 13 
alineatul (1) din regulamentul de bază, o 
persoană care «desfășoară în mod obișnuit 
o activitate salariată în două sau mai multe 
state membre» este o persoană care 
desfășoară în mod simultan sau alternativ 
una sau mai multe activități separate, fie 
pentru aceeași întreprindere sau același 
angajator, fie pentru întreprinderi sau 
angajatori diferiți, în două sau mai multe 
state membre, cu excepția activităților de 
mică anvergură.”

(5) În sensul aplicării articolului 13 
alineatul (1) din regulamentul de bază, o 
persoană care «desfășoară în mod obișnuit 
o activitate salariată în două sau mai multe 
state membre» este o persoană care 
desfășoară în mod simultan sau alternativ 
una sau mai multe activități separate, fie 
pentru aceeași întreprindere sau același 
angajator, fie pentru întreprinderi sau 
angajatori diferiți, în două sau mai multe 
state membre.”

Or. en

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul aplicării articolului 13 (5) În sensul aplicării articolului 13 
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alineatul (1) din regulamentul de bază, o 
persoană care «desfășoară în mod obișnuit 
o activitate salariată în două sau mai multe 
state membre» este o persoană care 
desfășoară în mod simultan sau alternativ 
una sau mai multe activități separate, fie 
pentru aceeași întreprindere sau același 
angajator, fie pentru întreprinderi sau 
angajatori diferiți, în două sau mai multe 
state membre, cu excepția activităților de 
mică anvergură.”

alineatul (1) din regulamentul de bază, o 
persoană care «desfășoară în mod obișnuit 
o activitate salariată în două sau mai multe 
state membre» este o persoană care 
desfășoară în mod simultan sau alternativ 
una sau mai multe activități separate, fie 
pentru aceeași întreprindere sau același 
angajator, fie pentru întreprinderi sau 
angajatori diferiți, în două sau mai multe 
state membre, cu excepția activităților de 
mică anvergură, activități care vor fi 
definite clar cu implicarea partenerilor 
sociali.”

Or. en

Amendamentul 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 14 – alineatul 5a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul personalului de bord care 
furnizează servicii de transport aerian de 
pasageri sau de mărfuri, «sediul sau locul 
de desfășurare a activității» definit în 
titlul II din regulamentul de bază se 
consideră a fi «baza de reședință», astfel 
cum este definită în anexa III la 
Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 privind 
armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile.”

În sensul articolului 13 alineatul (1) din 
regulamentul de bază, un membru al 
personalului de bord care furnizează 
servicii de transport aerian de pasageri sau 
de mărfuri în două sau mai multe state 
membre se supune legislației statului 
membru în care se află baza de reședință, 
astfel cum este definită în anexa III la 
Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 29
Thomas Mann
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 14a – alineatul 5a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul personalului de bord care 
furnizează servicii de transport aerian de 
pasageri sau de mărfuri, «sediul sau locul 
de desfășurare a activității» definit în titlul 
II din regulamentul de bază se consideră a 
fi «baza de reședință», astfel cum este 
definită în anexa III la Regulamentul 
(CEE) nr. 3922/91 privind armonizarea 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative în domeniul aviației civile.”

Personalul de bord care furnizează servicii 
de transport aerian de pasageri sau de 
mărfuri se supune legislației statului 
membru în care se află «baza de 
reședință», astfel cum este definită în 
anexa III la Regulamentul (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului privind
armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile.  În cazul acestora, «sediul 
sau locul de desfășurare a activității» 
definit în titlul II din regulamentul de bază 
se consideră a fi, de asemenea, «baza de 
reședință», astfel cum este definită în anexa 
III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 
privind armonizarea cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative în domeniul 
aviației civile.”

Or. de

Amendamentul 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 14 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 14, se adaugă următorul 
alineat 5b:
„(5b) Activitățile de mică anvergură nu se 
iau în considerare în scopul determinării 
legislației aplicabile în temeiul articolului 
13 din regulamentul de bază. Articolul 16 
din regulamentul de punere în aplicare se 
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aplică în aceste cazuri mutatis mutandis.”

Or. en

Amendamentul 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 55 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 55 alineatul (1), prima 
teză se înlocuiește cu următorul text:
"(1) „Pentru a face obiectul dispozițiilor 
articolului 64 sau ale articolului 65a din 
regulamentul de bază, șomerul care 
intenționează să se deplaseze în alt stat 
membru informează instituția 
competentă înaintea plecării și solicită 
un document care certifică faptul că 
păstrează dreptul la prestații în 
condițiile prevăzute la articolul 64 
alineatul (1) litera (b) din regulamentul 
de bază.”

Or. en

Amendamentul 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 55 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Alineatele de la (1) la (6) se aplică 
mutatis mutandis persoanelor menționate 
la articolul 65 alineatul (5) litera (b) din 
regulamentul de bază, cu excepția 

(7) Alineatele (2)-(6) se aplică mutatis 
mutandis situației prevăzute la articolul 
65a alineatul (3) din regulamentul de bază.
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alineatului 1 litera (c) din prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 56, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text: „5.
„În cazul în care șomerul hotărăște, în 
conformitate cu articolul 65 alineatul (2)
sau cu articolul 65 a alineatul (1) din 
regulamentul de bază, să se pună la 
dispoziția serviciilor de ocupare a forței 
de muncă din statul membru care nu 
furnizează prestațiile înregistrându-se ca 
persoană în căutarea unui loc de muncă, 
acesta informează instituția și serviciile 
de ocupare a forței de muncă din statul 
membru care furnizează prestațiile.
La cererea serviciilor de ocupare a forței 
de muncă din statul membru care nu 
furnizează prestațiile, serviciile de 
ocupare a forței de muncă din statul 
membru care furnizează prestațiile trimit 
informațiile relevante privind 
înregistrarea șomerului și procesul 
acestuia de căutare a unui loc de 
muncă.”

Or. en

Amendamentul 34
Ria Oomen-Ruijten



PE478.720v02-00 22/22 AM\889365RO.doc

RO

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul -i (nou)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Anexa XI – secțiunea „Țările de Jos” – punctul 1 litera f – liniuța 8 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) La secțiunea 1 litera (f) se adaugă 
următoarea liniuță:
„ –pensii de urmaș plătite în cadrul unui 
sistem de pensii înființat de stat sau 
printr-un contract colectiv între 
angajatori și angajați.”

Or. nl


