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Amendamentul 18
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Modernizarea sistemului pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
este esenţială pentru stimularea creşterii 
economice şi a inovării, pentru a aduce o 
mai mare flexibilitate pieţei forţei de 
muncă şi pentru a răspunde deficitului 
demografic şi şomajului structural din 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 19
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a favoriza libera circulaţie a 
profesioniştilor, asigurând totodată o 
recunoaştere mai eficientă şi transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară şi recunoaşterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaştere 
automată, precum şi pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaştere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist şi după prezentarea 
documentelor necesare şi finalizarea de 
către autorităţile competente a procedurilor 
aferente de examinare şi verificare. 
Funcţionarea cardului ar trebui să fie 

(3) Pentru a favoriza libera circulaţie a 
profesioniştilor, asigurând totodată o 
recunoaştere mai eficientă şi transparentă a 
calificărilor, este posibil să se asigure 
voluntar un card profesional european. 
Acest card este util în mod special pentru a 
facilita mobilitatea temporară şi 
recunoaşterea în conformitate cu sistemul 
de recunoaştere automată, precum şi pentru 
a promova un proces simplificat de 
recunoaştere în conformitate cu sistemul 
general. Cardul ar trebui să fie eliberat la 
cererea unui profesionist şi după 
prezentarea documentelor necesare şi 
finalizarea de către autorităţile competente 
a procedurilor aferente de examinare şi 
verificare. Cardul ar trebui să fie adaptat 
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susţinută de sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieţei interne. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătăţirea sinergiilor şi întărirea 
încrederii între autorităţile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorităţi şi generând 
mai multă transparenţă şi certitudine pentru 
profesionişti. Procedura pentru solicitarea 
şi eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată şi să includă garanţii şi căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul şi fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea şi confidenţialitatea datelor 
stocate şi să evite accesul ilegal şi 
neautorizat la informaţiile conţinute.

profesiilor individuale şi să ofere un 
anumit grad de flexibilitate în temeiul 
regulamentelor referitoare la punerea sa 
în aplicare. Funcţionarea cardului ar trebui 
să fie susţinută de sistemul de informare al 
pieţei interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
cooperarea administrativă prin intermediul 
sistemului de informare al pieţei interne. 
Acest mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătăţirea sinergiilor şi întărirea 
încrederii între autorităţile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorităţi şi generând 
mai multă transparenţă şi certitudine pentru 
profesionişti. Procedura pentru solicitarea 
şi eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată şi să includă garanţii şi căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul şi fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea, interoperabilitatea şi 
confidenţialitatea datelor stocate şi să evite 
accesul ilegal şi neautorizat la informaţiile 
conţinute.

Or. en

Amendamentul 20
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Timp de 5 ani după adoptarea 
cardului profesional european, Comisia 
ar trebui să evalueze impactul apărut în 
urma obligativităţii unui astfel de card 
profesional şi să menţioneze dacă ar 
trebui să se întreprindă acţiuni 
suplimentare în etapa ulterioară.

Or. en
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Amendamentul 21
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cardul ar trebui să îndeplinească 
condiţiile specifice de siguranţă şi 
protecţie a datelor, şi trebuie să se 
stabilească măsurile necesare împotriva 
abuzului şi a fraudării datelor.

Or. en

Amendamentul 22
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialişti 
în domeniul sănătăţii, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parţial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parţial.
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Or. en

Justificare

Conceptul de „motive imperative de interes general” a fost elaborat de către Curtea de 
Justiţie în jurisprudenţa sa referitoare la articolele 43 şi 49 din tratat şi este menţionat şi în 
considerentul (40) al Directivei privind serviciile în cadrul pieţei interne (2006/123/CE). 
Acesta oferă o definiţie clară şi explicită a situaţiilor în care statele membre ar putea refuza 
accesul parţial.

Amendamentul 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialişti 
în domeniul sănătăţii, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parţial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parţial. Accesul 
parţial nu ar trebui să fie oferit pentru 
profesiile din domeniul serviciilor de 
sănătate sau al serviciilor legate în orice 
fel de sănătatea publică.

Or. en
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Amendamentul 24
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialişti 
în domeniul sănătăţii, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parţial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parţial. Accesul 
parţial nu ar trebui să fie oferit pentru 
profesiile din domeniul serviciilor de 
sănătate sau al serviciilor legate în orice 
fel de sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniştilor care doresc să exercite 
aceeaşi profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activităţile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
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aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialişti 
în domeniul sănătăţii, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parţial.

aplicare mai extins de activităţi în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferenţele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educaţie şi de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficienţele 
şi, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parţial în aceste circumstanţe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenţei unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină, al altor specialişti în 
domeniul sănătăţii sau al notarilor, un stat 
membru ar trebui să poată refuza accesul 
parţial.

Or. fr

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naţionale de selecţie şi numire. În ceea ce 
priveşte libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice şi să realizeze alte activităţi 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 27
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naţionale de selecţie şi numire. În ceea ce 
priveşte libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice şi să realizeze alte activităţi 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naţionale de selecţie şi numire. În ceea ce 
priveşte libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice şi să realizeze alte activităţi 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 29
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naţionale de selecţie şi numire. În ceea ce 
priveşte libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice şi să realizeze alte activităţi 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

eliminat

Or. fr

Justificare

Notarii sunt numiţi de autorităţile publice naţionale în domeniu în scopul garantării 
legalităţii şi securităţii juridice în ceea ce priveşte instrumentele încheiate între persoane 
particulare şi fac parte din sistemul de justiţie preventivă din ţara respectivă. Acestora li se 
impune să acţioneze în mod independent şi imparţial. Având în vedere rolul secundar special
pe care aceştia îl au în cadrul sistemului juridic, nu este adecvat ca în privinţa profesiei lor 
să se aplice libertatea de a oferi servicii şi recunoaşterea calificărilor profesionale.

Amendamentul 30
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 

eliminat
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cererile de recunoaştere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naţionale de selecţie şi numire. În ceea ce 
priveşte libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice şi să realizeze alte activităţi 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

Or. en

Justificare

Notarii sunt pregătiţi pe baza legislaţiei naţionale, competenţele acestora diferă în statele 
membre şi, având în vedere că sistemul de drept conform căruia aceştia îşi execută 
competenţele nu este identic în toate statele membre, nu este posibil ca Directiva privind 
calificările profesionale să acopere această profesie fără a afecta protecţia drepturilor 
consumatorilor. Excluderea anumitor servicii ar duce la formarea a două grupuri de notari, 
având competenţe diferite. Această situaţie ar impune obligaţia de a informa consumatorii în 
mod corespunzător.

Amendamentul 31
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul stabilirii, 
statele membre ar trebui să poată impune 
testul de aptitudini sau perioada de 
adaptare necesare pentru a evita orice 
discriminare în procedurile naţionale de 
selecţie şi numire. În ceea ce priveşte 
libertatea de prestare, notarii nu ar trebui să 
fie în măsură să întocmească acte autentice 
şi să realizeze alte activităţi de autentificare 
care necesită sigiliul statului membru
gazdă.

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaştere în scopul stabilirii, 
statele membre ar trebui să poată impune 
testul de aptitudini sau perioada de 
adaptare necesare pentru a evita orice 
discriminare în procedurile naţionale de 
selecţie şi numire. În ceea ce priveşte 
libertatea de prestare, notarii nu ar trebui să 
fie în măsură să întocmească acte autentice, 
să întreprindă activităţi juridice sau să 
realizeze alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă.
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Amendamentul 32
Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pare necesar ca notarii, numiţi de 
statele membre pentru zone din cadrul 
jurisdicţiei naţionale, care s-au angajat 
prin lege să acţioneze într-un mod 
independent şi obiectiv şi care asigură 
legalitatea documentelor legislative şi 
securitatea juridică în contextul justiţiei 
preventive, să fie excluşi din domeniul de 
aplicare a acestei directive. Având în 
vedere sarcinile speciale îndeplinite de 
notari în cadrul sistemului juridic, pentru 
profesia lor nu se poate aplica nici 
principiul fundamental al liberei circulaţii 
a serviciilor şi nici recunoaşterea 
calificărilor dobândite în străinătate.

Or. hu

Amendamentul 33
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cererile de recunoaştere din partea 
profesioniştilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în acelaşi 
mod ca şi cele ale profesioniştilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu 

(9) Cererile de recunoaştere din partea 
profesioniştilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în acelaşi 
mod ca şi cele ale profesioniştilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu
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calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare din 
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferenţe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii.

calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare şi a 
criteriilor obiective din 
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferenţe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii.

Or. fr

Amendamentul 34
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învăţământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
modificat la cel puţin zece ani de 
învăţământ general sau un rezultat 
favorabil la un examen de nivel echivalent.

Or. de

Amendamentul 35
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie
ridicat la doisprezece ani de învăţământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să 
ajungă la cel puţin zece ani de învăţământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

Or. en

Amendamentul 36
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
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admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învăţământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

admitere la această formare ar trebui să fie 
de cel puţin zece ani de învăţământ general 
sau un rezultat favorabil la un examen de 
nivel echivalent.

Or. de

Amendamentul 37
Ivo Belet

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilităţi mai importante pentru 
asistenţi medicali şi moaşe. Pentru a fi 
pregătiţi să facă faţă unor necesităţi de 
asistenţă medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenţi 
medicali şi moaşe trebuie să aibă un fond 
solid de educaţie generală înainte de a 
începe formarea. În consecinţă, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învăţământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

(15) Profesiile de asistenţi medicali şi 
moaşe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe şi evoluţia constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate de 
gestionare a unor responsabilităţi noi şi
mai importante din partea asistenţilor 
medicali şi a moaşelor. Pentru a fi pregătiţi 
să facă faţă unor necesităţi de asistenţă 
medicală atât de complexe, cei care 
studiază pentru a deveni asistenţi medicali 
şi moaşe trebuie să aibă un fond solid de 
educaţie generală înainte de a avea acces la 
formare. În consecinţă, nivelul de admitere 
la această formare ar trebui să fie limitat la 
studenţii care au o calificare recunoscută 
de un stat membru care să îndeplinească 
cel puţin condiţiile nivelului 4 din Cadrul 
european al calificărilor.

Or. nl

Amendamentul 38
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităţilor 
competente şi al angajatorilor în special în 
interesul siguranţei pacienţilor. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile şi necesare pentru profesiile în 
cauză şi nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesionişti de pe piaţa 
forţei de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a introduce o mai mare 
flexibilitate şi de a clarifica rolul 
autorităţilor competente şi al angajatorilor 
în special în interesul siguranţei 
pacienţilor. Controalele lingvistice ar 
trebui, cu toate acestea, să fie rezonabile şi 
necesare pentru profesiile în cauză şi nu ar 
trebui să constituie motive pentru a exclude 
profesionişti de pe piaţa forţei de muncă 
din statul membru gazdă.

Or. en

Justificare

Autorităţile competente ar trebui să dispună de flexibilitatea necesară pentru a certifica şi, 
dacă este necesar, a testa competenţele lingvistice ale profesioniştilor, ca parte a procesului 
de recunoaştere, fără a aduce atingere capacităţii angajatorilor de a impune cerinţe privind 
cunoştinţele lingvistice ale profesioniştilor atunci când sunt recrutaţi pentru un anumit post.

Amendamentul 39
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităţilor 
competente şi al angajatorilor în special în 
interesul siguranţei pacienţilor. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să 
fie rezonabile şi necesare pentru profesiile 
în cauză şi nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesionişti de pe piaţa 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităţilor 
competente şi al angajatorilor în special în 
interesul siguranţei pacienţilor şi al 
consumatorilor. Controalele lingvistice 
pentru profesiile în cauză nu ar trebui să 
constituie motive pentru a exclude 
profesionişti de pe piaţa forţei de muncă 
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forţei de muncă din statul membru gazdă. din statul membru gazdă şi ar trebui, în 
consecinţă, să fie rezonabile şi necesare.
Conceptul de „rezonabil şi necesar” ar 
trebui să fie definit în urma colaborării 
dintre autorităţile competente şi partenerii 
sociali dintr-un anumit domeniu.

Or. en

Justificare

Competenţele lingvistice nu ar trebui solicitate numai în domeniile care au legătură cu 
pacienţii. În plus, având în vedere faptul că un drept semnificativ al angajatorilor este acela 
de a stabili criteriile de muncă ale angajaţilor, angajatorii, făcând parte din partenerii 
sociali, ar trebui să fie implicaţi, împreună cu autorităţile competente din statele membre, în 
definirea conceptului de „rezonabil şi necesar”.

Amendamentul 40
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităţilor 
competente şi al angajatorilor în special în 
interesul siguranţei pacienţilor. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile şi necesare pentru profesiile în 
cauză şi nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesionişti de pe piaţa 
forţei de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesionişti obligaţii clare de a 
deţine competenţele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligaţii a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităţilor 
competente şi al angajatorilor în special în 
interesul siguranţei pacienţilor. Controalele 
lingvistice pot, cu toate acestea, să fie 
rezonabile şi necesare pentru profesiile în 
cauză şi nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesionişti de pe piaţa 
forţei de muncă din statul membru gazdă.

Or. de

Amendamentul 41
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenţii care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementaţi de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoaşterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenţii care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementaţi de 
Directiva 2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se garanteze recunoaşterea stagiului lor 
către statul membru de origine.

Or. de

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective.

Amendamentul 42
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenţii care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementaţi de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoaşterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenţii care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementaţi de 
Directiva 2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoaşterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

Or. en

Amendamentul 43
Thomas Händel, Paul Murphy
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Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical care
beneficiază de recunoaştere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice şi medicilor veterinari, 
cu excepţia cazului în care statele membre 
au declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat membru 
din cauza unei acţiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale. Această alertă ar 
trebui să se activeze prin intermediul IMI 
indiferent dacă profesionistul şi-a exercitat 
oricare dintre drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical, 
reglementat în temeiul 
Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui să 
se aplice şi medicilor veterinari, cu 
excepţia cazului în care statele membre au 
declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat membru 
din cauza unei acţiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale legate de 
exercitarea profesiei sale, sau dacă unui 
profesionist i se retrage temporar sau 
permanent dreptul de a practica în statul 
membru de origine sau în statul membru 
gazdă. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul şi-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

Or. en
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Amendamentul 44
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaştere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice şi medicilor veterinari, 
cu excepţia cazului în care statele membre 
au declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acţiuni 
disciplinare sau a unei condamnări 
penale. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul şi-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical, 
reglementat în temeiul 
Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui să 
se aplice şi medicilor veterinari, cu 
excepţia cazului în care statele membre au 
declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă unui profesionist i se retrage 
temporar sau permanent dreptul de a mai 
practica, sau dacă în statul său de origine 
sau în statul gazdă s-au impus anumite 
restricţii privind practicarea sau condiţii 
referitoare la dreptul de a practica.
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul şi-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

Or. en
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Amendamentul 45
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaştere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice şi medicilor veterinari, 
cu excepţia cazului în care statele membre 
au declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acţiuni 
disciplinare sau a unei condamnări penale. 
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul şi-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligaţii detaliate de 
a face schimb de informaţii, aceste obligaţii 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacţioneze la cererea 
de informaţii, ci şi să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuşi necesar pentru 
profesioniştii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaştere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice şi medicilor veterinari, 
cu excepţia cazului în care statele membre 
au declanşat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist este privat permanent 
sau temporar de dreptul de a-şi mai 
exercita profesia în statul de origine sau 
în statul gazdă al acestuia, în urma unei 
acţiuni disciplinare sau a unei condamnări 
penale. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul şi-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaştere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi alte 
drepturi fundamentale.

Or. it
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Amendamentul 46
Ole Christensen

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Statele membre sunt încurajate să 
publice informaţii privind organizarea 
naţională în ceea ce priveşte educaţia şi 
formarea de bază şi organizarea privind 
asigurarea calităţii, în scopul de a spori 
încrederea în sistemele de educaţie şi 
formare din statele membre şi de a se 
asigura că toate cursurile relevante sunt 
în conformitate cu prevederile prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Acest considerent ar spori încrederea şi transparenţa în ceea ce priveşte educaţia şi formarea 
şi ar oferi statelor membre, autorităţilor competente, precum şi consumatorilor şi pacienţilor, 
siguranţa că s-au luat măsuri referitoare la asigurarea calităţii în întreaga Uniune 
Europeană.

Amendamentul 47
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în ceea ce 
priveşte actualizarea anexei I, stabilirea 
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de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentaţia necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activităţi prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoştinţelor şi 
competenţelor pentru medici, asistenţi 
medicali generalişti, dentişti, veterinari, 
moaşe, farmacişti şi arhitecţi, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate şi 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experţi. În momentul 
pregătirii şi al elaborării actelor delegate, 
Comisia trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

criteriilor de calculare a tarifelor legate de 
cardul profesional european, stabilirea 
detaliilor privind documentaţia necesară 
pentru cardul profesional european, 
adaptările listei de activităţi prevăzute în 
anexa IV, adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 
5.7.1 din anexa V, clarificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor pentru 
medici, asistenţi medicali generalişti, 
dentişti, veterinari, moaşe, farmacişti şi 
arhitecţi, adaptarea perioadelor minime de 
formare pentru formarea medicală de 
specialitate şi formarea stomatologică de 
specialitate, includerea de noi specializări 
medicale la punctul 5.1.3 din anexa V, 
modificările aduse listei prezentate la 
punctele 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 
din anexa V, includerea de noi specializări
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor reprezentări şi
consultări adecvate prin intermediul 
experţilor, atât la nivel european, cât şi la 
nivel naţional.. În momentul pregătirii şi al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă, transparentă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale 
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ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentaţia necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activităţi prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoştinţelor şi 
competenţelor pentru medici, asistenţi 
medicali generalişti, dentişti, veterinari, 
moaşe, farmacişti şi arhitecţi, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate şi 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experţi. În momentul pregătirii 
şi al elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în ceea ce 
priveşte actualizarea anexei I, stabilirea 
criteriilor de calculare a tarifelor legate de 
cardul profesional european, stabilirea 
detaliilor privind documentaţia necesară 
pentru cardul profesional european, 
adaptările listei de activităţi prevăzute în 
anexa IV, adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 
5.7.1 din anexa V, clarificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor pentru 
medici, asistenţi medicali generalişti, 
dentişti, veterinari, moaşe, farmacişti şi 
arhitecţi, adaptarea perioadelor minime de 
formare pentru formarea medicală de 
specialitate şi formarea stomatologică de 
specialitate, includerea de noi specializări 
medicale la punctul 5.1.3 din anexa V, 
modificările aduse listei prezentate la 
punctele 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 
din anexa V, includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor reprezentări şi 
consultări adecvate în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, inclusiv prin intermediul 
experţilor, atât la nivel european, cât şi la 
nivel naţional. În momentul pregătirii şi al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă, transparentă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 49
Licia Ronzulli
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Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentaţia necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activităţi prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoştinţelor şi 
competenţelor pentru medici, asistenţi 
medicali generalişti, dentişti, veterinari, 
moaşe, farmacişti şi arhitecţi, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate şi 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experţi. În momentul pregătirii 
şi al elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesenţiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în ceea ce 
priveşte actualizarea anexei I, stabilirea 
criteriilor de calculare a tarifelor legate de 
cardul profesional european, stabilirea 
detaliilor privind documentaţia necesară 
pentru cardul profesional european, 
adaptările listei de activităţi prevăzute în 
anexa IV, adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 
5.7.1 din anexa V, clarificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor pentru 
medici, asistenţi medicali generalişti, 
dentişti, veterinari, moaşe, farmacişti şi 
arhitecţi, adaptarea perioadelor minime de 
formare pentru formarea medicală de 
specialitate şi formarea stomatologică de 
specialitate, includerea de noi specializări 
medicale la punctul 5.1.3 din anexa V, 
modificările aduse listei prezentate la 
punctele 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 şi 5.6.1 
din anexa V, includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condiţiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare şi precizarea condiţiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
prin intermediul experţilor, la nivelul 
Uniunii Europene şi la nivel naţional. În 
momentul pregătirii şi al elaborării actelor 
delegate, Comisia trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă, 
transparentă şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
către Consiliu.
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Amendamentul 50
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere măsurilor necesare în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii şi a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 51
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parţial la o 
profesie reglementată şi accesul la stagii 
remunerate desfăşurate într-un alt stat 
membru şi recunoaşterea acestora.”.

„Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parţial la o 
profesie reglementată şi accesul la stagii 
desfăşurate într-un alt stat membru şi 
recunoaşterea acestora.”

Or. en

Amendamentul 52
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parţial la o 
profesie reglementată şi accesul la stagii 
remunerate desfăşurate într-un alt stat 
membru şi recunoaşterea acestora.”.

„Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parţial la o 
profesie reglementată şi accesul la stagii 
desfăşurate într-un alt stat membru şi 
recunoaşterea acestora.”

Or. de

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective.

Amendamentul 53
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care şi-a obţinut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale1 care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care şi-a obţinut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

__________________
1 În conformitate cu definiţia profesiilor 
liberale oferită de CJUE în Hotărârea din 
11 octombrie 2001, Adam, C-267/99, 
sursa: Rapoartele Curţii Europene 
din 2001, pagina I-07467.

Or. de
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Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective.

Amendamentul 54
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care şi-a obţinut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu într-un stat membru, altul 
decât cel în care şi-a obţinut calificările 
profesionale, fie cu titlu independent, fie cu 
titlu salariat.

Or. en

Amendamentul 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care şi-a obţinut 
calificările profesionale, fie cu titlu 

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată - alta 
decât profesiile care necesită o delegaţie 
din partea autorităţii publice - sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
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independent, fie cu titlu salariat. membru, altul decât cel în care şi-a obţinut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

Or. fr

Amendamentul 56
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică notarilor 
numiţi de statele membre.

Or. hu

Amendamentul 57
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică notarilor 
numiţi prin intermediul unui document 
oficial emis de guvern.

Or. fr

Justificare

Notarii sunt numiţi de autorităţile publice naţionale în domeniu în scopul garantării 
legalităţii şi securităţii juridice în ceea ce priveşte instrumentele încheiate între persoane 
particulare şi fac parte din sistemul de justiţie preventivă din ţara respectivă. Acestora li se 
impune să acţioneze în mod independent şi imparţial. Având în vedere rolul secundar special 
pe care aceştia îl au în cadrul sistemului juridic, nu este adecvat ca în privinţa profesiei lor 
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să se aplice libertatea de a furniza servicii şi recunoaşterea calificărilor profesionale.

Amendamentul 58
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „experienţă profesională”: exercitarea 
efectivă şi legală cu normă întreagă sau 
echivalent parţial a respectivei profesii 
într-un stat membru;

(f) „experienţă profesională”: exercitarea 
efectivă şi legală a respectivei profesii într-
un stat membru, care facilitează 
îndeplinirea anumitor standarde de 
cunoaştere, competenţă, abilitate şi 
aptitudini în legătură cu o anumită 
profesie;

Or. en

Justificare

Noţiunile de „normă întreagă” şi „fracţiune de normă” nu iau în considerare întreaga gamă 
de posibilităţi. Prin urmare, acestea au un efect restrictiv. Trebuie stabilit ca „exercitarea 
efectivă şi legală a respectivei profesii” să fie considerată experienţă profesională.

Amendamentul 59
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activităţi supravegheate şi remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

(j) „stagiu”: exercitarea de activităţi 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. en
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Amendamentul 60
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activităţi supravegheate şi remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

(j) „stagiu”: exercitarea de activităţi 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. de

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective.

Amendamentul 61
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „învăţare pe tot parcursul vieţii”: toate 
formele de învăţământ general, educaţie şi 
formare profesională, învăţământ non-
formal şi învăţare informală urmate de-a 
lungul vieţii, având ca rezultat o 
îmbunătăţire a cunoştinţelor, 
competenţelor şi aptitudinilor.

(l) „învăţare pe tot parcursul vieţii”: toate 
formele de învăţământ general, educaţie şi 
formare profesională, învăţământ non-
formal şi învăţare informală urmate de-a 
lungul vieţii, având ca rezultat o 
îmbunătăţire a competenţelor (cunoştinţe, 
aptitudini, atitudini şi valori).

Or. en
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Amendamentul 62
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „dezvoltare profesională continuă”: 
mijloacele prin care membrii asociaţiilor 
profesionale îşi menţin, îşi îmbunătăţesc 
şi îşi extind cunoştinţele şi aptitudinile pe 
care le deţin şi îşi dezvoltă calităţile 
personale necesare în viaţa lor 
profesională.

Or. en

Amendamentul 63
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia sprijină statele membre şi 
profesiile relevante în punerea în aplicare 
a unui proces pentru introducerea 
opţională a cardului profesional 
european.
Acest proces este evaluat cu ajutorul unui 
studiu de impact realizat pe o perioadă de 
5 ani de la adoptarea cardului profesional 
european şi se menţionează dacă ar trebui 
să se întreprindă acţiuni suplimentare în 
etapa ulterioară.

Or. en
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Amendamentul 64
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre desemnează autorităţile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autorităţile 
respective asigură prelucrarea imparţială, 
obiectivă şi promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistenţă menţionate la articolul 57b pot şi 
ele să acţioneze în calitate de autorităţi 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autorităţile competente 
informează cetăţenii, inclusiv solicitanţii 
potenţiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

(5) Statele membre desemnează autorităţile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autorităţile 
respective asigură prelucrarea imparţială, 
obiectivă şi promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistenţă menţionate la articolul 57b pot şi 
ele să acţioneze în calitate de autorităţi 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autorităţile competente 
informează cetăţenii, inclusiv solicitanţii 
potenţiali, precum şi partenerii sociali, cu 
privire la avantajele unui card profesional 
european, atunci când este disponibil.

Or. en

Amendamentul 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot stabili criterii pe 
baza cărora să fie identificate profesiile 
pentru care se prevede eliberarea cu 
prioritate a cardului profesional.
Iniţial, sunt indicate drept prioritare 
următoarele criterii:
a) profesia să fie reglementată în mai 
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mult de cinci state membre;
b) profesia să aibă un potenţial ridicat de 
mobilitate în interiorul Uniunii 
Europene;
c) membrii profesiilor respective sau 
asociaţiile profesionale să manifeste un 
nivel ridicat de interes.
Comisia sprijină statele membre care 
doresc să introducă obligatoriu cardul 
profesional european. Acest mecanism 
poate fi precedat de o evaluare a 
impactului.

Or. it

Amendamentul 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susţine orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european şi detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularităţile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menţionată la 
articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susţine orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european şi detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularităţile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menţionată la 
articolul 58. Comisia consultă partenerii 
sociali naţionali şi europeni în ceea ce 
priveşte detaliile tehnice pentru cardul 
profesional adaptat fiecărui sector şi 
realizează de asemenea proiecte pilot care 
ţin cont de particularităţile fiecărei 
profesii vizate, înainte de introducerea 



AM\907630RO.doc 35/101 PE492.774v01-00

RO

cardurilor profesionale.

Or. en

Justificare

Întrucât condiţiile specifice ale fiecărei profesii diferă în mod considerabil, Comisia ar trebui 
să fie obligată să consulte partenerii sociali europeni, precum şi pe cei naţionali în ceea ce 
priveşte detaliile tehnice referitoare la cardurile profesionale, înainte de introducerea 
acestora. Din acelaşi motiv, Comisia ar trebui să realizeze proiecte pilot, înainte de 
introducerea cardurilor profesionale, pentru a clarifica consecinţele care vor apărea în 
fiecare domeniu.

Amendamentul 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susţine orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european şi detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularităţile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menţionată la 
articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, ca urmare a solicitării 
partenerilor sociali sectoriali şi a 
asociaţiilor profesionale care reprezintă 
profesiile sectoriale de a se crea un card 
pentru o anumită profesie, stabilind
formatul cardului profesional european, 
traducerile necesare pentru a susţine orice 
cerere de eliberare a unui card profesional 
european şi detaliile privind evaluarea 
cererilor şi luând în considerare 
particularităţile fiecărei profesii în cauză. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare 
menţionată la articolul 58. Comisia 
consultă autorităţile competente, 
partenerii sociali la nivel european şi 
naţional şi asociaţiile profesionale care 
reprezintă profesiile sectoriale cu privire 
la detaliile tehnice exacte referitoare la 
cardurile pentru anumite profesii.
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Or. en

Amendamentul 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanţilor în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporţionale şi corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine şi gazdă şi nu acţionează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui 
card profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul şi a 
distribuţiei tarifelor.

(7) Procedura administrativă de eliberare 
a unui card profesional european nu ar 
trebui să impună niciun cost suplimentar 
pentru un profesionist individual.

Or. en

Amendamentul 69
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanţilor în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporţionale şi corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanţilor în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporţionale şi corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 



AM\907630RO.doc 37/101 PE492.774v01-00

RO

origine şi gazdă şi nu acţionează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul şi a 
distribuţiei tarifelor.

origine şi gazdă şi nu acţionează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european, care nu impune 
niciun cost suplimentar pentru un 
profesionist individual. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul şi a 
distribuţiei tarifelor.

Or. en

Amendamentul 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează şi validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primeşte o cerere completă.
Aceasta informează solicitantul şi statul 
membru în care solicitantul intenţionează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informaţiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declaraţia prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declaraţie în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(3) În alte domenii decât cele care privesc 
serviciile de asistenţă medicală şi socială, 
autoritatea competentă a statului membru 
de origine verifică cererea, creează şi 
validează un card profesional european în 
termen de două săptămâni de la data la care 
primeşte o cerere completă. Autoritatea 
competentă din statul membru gazdă 
asigură verificarea prealabilă a 
candidaturii complete pe care 
profesionistul o depune în vederea 
furnizării temporare de servicii, pentru a 
stabili dacă acesta deţine calificări în 
conformitate cu cerinţele naţionale din 
ţara gazdă privind calificările pentru 
furnizarea unor servicii similare. Statele 
membre prezentă Comisiei o listă cu 
anumite profesii în cazul cărora este 
nevoie de o verificare prealabilă a 
candidaturii, dacă serviciile sunt furnizate 
pe baza unui card de mobilitate temporară 
sau conform regimului de declaraţii 
prealabile. Statul membru gazdă nu poate 
solicita o nouă declaraţie în conformitate 
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cu articolul 7 pentru următorii doi ani, cu 
excepţia cazului în care se exprimă 
anumite motive imperative.

Or. en

Amendamentul 71
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificaţiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidenţialitatea şi acurateţea 
informaţiilor conţinute în cardul 
profesional european şi în dosarul IMI, 
condiţiile şi procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziţia titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare
menţionată la articolul 58.

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificaţiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidenţialitatea şi acurateţea 
informaţiilor conţinute în cardul 
profesional european şi în dosarul IMI, 
condiţiile şi procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziţia titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 58.

Or. en

Amendamentul 72
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează şi validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primeşte o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul şi statul 
membru în care solicitantul intenţionează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informaţiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declaraţia prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declaraţie în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează şi validează un card profesional 
european în termen de patru săptămâni de 
la data la care primeşte o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul şi statul 
membru în care solicitantul intenţionează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informaţiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declaraţia prevăzută la 
articolul 7. Statul membru gazdă nu poate 
solicita o nouă declaraţie în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani.

Or. de

Amendamentul 73
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează şi validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primeşte o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul şi statul 
membru în care solicitantul intenţionează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informaţiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declaraţia prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declaraţie în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează şi validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primeşte o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul şi statul 
membru în care solicitantul intenţionează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informaţiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declaraţia prevăzută la 
articolul 7. Statul membru gazdă nu poate 
solicita o nouă declaraţie în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani, cu 
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excepţia cazului în care se exprimă 
anumite motive imperative.

Or. en

Amendamentul 74
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absenţa unei decizii în termenul de două
săptămâni menţionat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislaţiei naţionale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absenţa unei decizii în termenul de patru
săptămâni menţionat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislaţiei naţionale.

Or. de

Amendamentul 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică şi confirmă, în termen de două 
săptămâni, autenticitatea şi valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorităţii 
competente a statului membru gazdă şi 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 

(1) În alte domenii decât cele care privesc 
serviciile de asistenţă medicală şi socială,
la primirea unei cereri complete pentru un 
card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică şi confirmă, în termen de două 
săptămâni, autenticitatea şi valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorităţii 
competente a statului membru gazdă şi 
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este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

Or. en

Amendamentul 76
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică şi confirmă, în termen de două
săptămâni, autenticitatea şi valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorităţii 
competente a statului membru gazdă şi 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică şi confirmă, în termen de patru
săptămâni, autenticitatea şi valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorităţii 
competente a statului membru gazdă şi 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

Or. de

Amendamentul 77
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, (2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
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21 şi 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informaţii suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o lună.

21 şi 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informaţii suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare suspendă termenul de o lună.

Or. en

Amendamentul 78
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) şi (3) sau nu 
solicită informaţii suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă şi constituie recunoaşterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile competente din statele 
membre de origine şi gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informaţii referitoare la acţiuni disciplinare 
sau sancţiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanţe specifice grave care pot 
avea consecinţe asupra desfăşurării 
activităţilor titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ştergerea de 
informaţii care nu mai sunt necesare. 
Autorităţile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european şi autorităţile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

(1) Autorităţile competente din statele 
membre de origine şi gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informaţii referitoare la acţiuni disciplinare 
sau sancţiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanţe specifice grave care pot 
avea consecinţe asupra desfăşurării 
activităţilor titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ştergerea de 
informaţii care nu mai sunt necesare. Orice 
fel de actualizare ar trebui să se bazeze pe 
o decizie luată în prealabil de o instanţă 
sau o autoritate competentă care să 
interzică unui anumit profesionist să îşi 
exercite activitatea profesională.
Autorităţile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european şi autorităţile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

Or. en

Amendamentul 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informaţiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informaţiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data şi locul naşterii, profesia, 
regimul aplicabil, autorităţile competente 

(4) Informaţiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informaţiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data şi locul naşterii, profesia, 
regimul aplicabil, autorităţile competente 
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implicate, numărul de card, elementele de 
securitate şi referirea la un act valabil de 
identitate.

implicate, numărul de card, elementele de 
securitate, educaţia, experienţa 
profesională, cursurile de formare 
profesională cu relevanţă pentru 
sănătatea publică şi referirea la un act 
valabil de identitate.

Or. en

Justificare

Pentru ca un angajator să poată stabili dacă un prestator de servicii îndeplineşte condiţiile 
impuse pentru funcţia locului de muncă respectiv, cardul profesional trebuie să conţină 
informaţii cu privire la educaţia şi cursurile de formare finalizate de prestatorul de servicii, 
precum şi la experienţa profesională a acestuia.

Amendamentul 81
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informaţiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informaţiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data şi locul naşterii, profesia, 
regimul aplicabil, autorităţile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate şi referirea la un act valabil de 
identitate.

(4) Informaţiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informaţiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data şi locul naşterii, evidenţa 
calificărilor profesionale anterioare,
profesia, împreună cu informaţiile care 
atestă dacă respectiva profesie este sau nu 
este reglementată în statul membru în 
care deţinătorul cardului îşi are originea, 
regimul aplicabil, autorităţile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate şi referirea la un act valabil de 
identitate.

Or. fr
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Amendamentul 82
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condiţiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice şi 
procedurile de verificare menţionate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menţionată la 
articolul 58.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condiţiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice şi 
procedurile de verificare menţionate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 58.

Or. en

Amendamentul 83
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 4 f – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parţial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

(1) În urma consultării partenerilor 
sociali naţionali din cadrul profesiei 
sectoriale din care face parte candidatul, 
autoritatea competentă a statului membru 
gazdă acordă acces parţial la o activitate 
profesională pe teritoriul său, dacă se 
îndeplinesc următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

Autorităţile competente din statele membre ar trebui să implice partenerii sociali naţionali de 
fiecare dată când se oferă acces parţial unui anumit prestator de servicii care aparţine unei 
profesii sectoriale reprezentată de respectivii parteneri sociali.
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Amendamentul 84
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parţial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parţial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
după consultarea partenerilor sociali 
naţionali în domeniu şi a asociaţiilor 
profesionale care reprezintă profesiile 
sectoriale din care face parte şi profesia 
candidatului, dacă se îndeplinesc 
următoarele condiţii:

Or. en

Amendamentul 85
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activităţi 
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă.

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activităţi 
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă. În timpul 
evaluării globale privind separarea 
activităţii de alte activităţi, autorităţile 
competente din statul membru gazdă ţin 
cont, printre altele, de faptul dacă 
activitatea este exercitată în statul 
membru de origine ca o activitate 
autonomă. 
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Or. en

Justificare

Formularea Comisiei din acest articol este mai complexă decât ceea ce s-a stabilit de către 
Curtea Europeană de Justiţie în Hotărârea sa din 19 ianuarie 2006 [C-330/03(Colegio)]. 
Întrucât Comisia este de părere că statul membru trebuie să accepte că o activitate este 
separabilă în cazul în care poate fi exercitată ca o activitate autonomă în statul membru de 
origine, CEJ este mai puţin categorică, susţinând că acest criteriu ar trebui să fie un element 
esenţial în procesul de determinare al accesului parţial.

Amendamentul 86
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită 
ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

eliminat

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificărilor de la articolul 4f punctul 1.

Amendamentul 87
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită ca 
activitate autonomă în statul membru de 

(1) În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită ca 
activitate autonomă în statul membru de 
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origine. origine, precum şi în statul membru 
gazdă.

Or. fr

Amendamentul 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit şi nu 
ar depăşi ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes public, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit şi nu ar depăşi ceea ce este necesar.

Or. en

Justificare

Modul în care Comisia a formulat acest articol este mai complex decât ceea ce s-a stabilit de 
către Curtea Europeană de Justiţie în Hotărârea sa din 19 ianuarie 2006 [C-
330/03(Colegio)]. Hotărârea nu a făcut referire la un anumit sector şi a subliniat că 
prevederea naţională nu ar depăşi ceea ce este necesar, ci mai degrabă ceea ce este strict 
necesar.

Amendamentul 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 

(2) Conceptul de „acces parţial” nu se 
aplică în cazul profesiilor sectoriale 
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motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit şi nu ar 
depăşi ceea ce este strict necesar.

stabilite sub regimul profesiilor 
recunoscute automat şi în general pentru 
profesiile din domeniul sănătăţii. Accesul 
parţial poate fi respins dacă această 
respingere se justifică printr-un motiv 
imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit şi nu ar 
depăşi ceea ce este strict necesar.

Or. en

Amendamentul 90
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta 
ar asigura atingerea obiectivului urmărit 
şi nu ar depăşi ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parţial nu este oferit pentru 
profesiile din domeniul serviciilor de 
sănătate sau al serviciilor legate în orice 
fel de sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 

(2) Accesul parţial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
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sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit şi nu ar 
depăşi ceea ce este strict necesar.

siguranţa pacientului, protecţia 
consumatorului sau sănătatea publică, 
dacă aceasta ar asigura atingerea 
obiectivului urmărit şi nu ar depăşi ceea ce 
este strict necesar.

Or. fr

Amendamentul 92
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, cererile se examinează în 
conformitate cu capitolele I şi IV din titlul 
III.

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, autorităţile competente ale statului 
membru, în strânsă cooperare cu 
partenerii sociali naţionali care reprezintă 
profesiile sectoriale examinează cererile 
pentru stabilire în conformitate cu 
capitolele I şi IV din titlul III.

Or. en

Justificare

Autorităţile competente din statele membre ar trebui să implice partenerii sociali naţionali de 
fiecare dată când se oferă acces parţial unui anumit prestator de servicii care aparţine unei 
profesii sectoriale reprezentată de respectivii parteneri sociali.

Amendamentul 93
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, cererile se examinează în 
conformitate cu capitolele I şi IV din titlul 
III.

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, autorităţile competente ale statului 
membru, în strânsă cooperare cu 
partenerii sociali naţionali care reprezintă 
profesiile sectoriale examinează cererile 
pentru stabilire în conformitate cu 
capitolele I şi IV din titlul III.

Or. en

Amendamentul 94
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 - alineatul 1 - litera b - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puţin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puţin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire. Prestarea de servicii în domeniul 
construcţiilor este exclusă din serviciile 
care beneficiază de această libertate 
generală de prestare a serviciilor.

Or. de

Justificare

Există pericolul ca subcontractanţii din domeniul construcţiilor să desfăşoare într-un stat 
membru, altul decât statul lor propriu, o activitate fără a avea calificările minime necesare. 
Pentru protejarea lucrătorilor din domeniul construcţiilor împotriva dumpingului social, 
acest domeniu trebuie să fie exclus.
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Amendamentul 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puţin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puţin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire. Condiţia care impune o 
exercitare timp de doi ani a profesiei nu 
se aplică în cazul în care profesia sau 
educaţia şi formarea profesională care au 
dus la formarea profesiei sunt 
reglementate.

Or. fr

Amendamentul 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) a primului paragraf, 
condiţia prin care se impun doi ani de 
exercitare nu se aplică într-unul dintre 
cazurile următoare:

eliminat

(a) fie profesia, fie învăţământul şi 
formarea care dau dreptul la exercitarea 
profesiei sunt reglementate;
b) prestatorul însoţeşte beneficiarul, cu 
condiţia ca reşedinţa obişnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
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stabilire a prestatorului şi profesia să nu 
apară în lista menţionată la articolul 7 
alineatul (4).

Or. fr

Amendamentul 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 - alineatul 1 - litera b - paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoţeşte beneficiarul, cu 
condiţia ca reşedinţa obişnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului şi profesia să nu 
apară în lista menţionată la articolul 7 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei oferă unui prestator de servicii care nu deţine o experienţă de 2 ani în 
muncă posibilitatea de a presta servicii unui beneficiar de aceeaşi naţionalitate. Cu toate 
acestea, acest lucru ar putea implica faptul că prestatorii de servicii străini vor putea angaja 
lucrători din statul membru în care prestatorul îşi are originea în condiţii mai puţin severe 
decât cele care se aplică lucrătorilor din statul membru gazdă.

Amendamentul 98
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
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„4. În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

Or. de

Amendamentul 99
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„(4) În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

Or. fr

Justificare

Notarii sunt numiţi de autorităţile publice naţionale în domeniu în scopul garantării 
legalităţii şi securităţii juridice pentru instrumentele încheiate între persoane particulare şi 
fac parte din sistemul de justiţie preventivă din ţara respectivă. Acestora li se impune să 
acţioneze în mod independent şi imparţial. Având în vedere rolul secundar special pe care 
aceştia îl au în cadrul sistemului juridic, nu este adecvat ca în privinţa profesiei lor să se 
aplice libertatea de a furniza servicii şi recunoaşterea calificărilor profesionale.

Amendamentul 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„(4) În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

Or. fr

Amendamentul 101
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„(4) În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

Or. hu

Amendamentul 102
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„(4) În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
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exclud din prestare.”

Or. fr

Amendamentul 103
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4):
„(4) În cazul notarilor, actele autentice şi 
alte activităţi de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.”

eliminat

Or. en

Justificare

Excluderea anumitor servicii în cazul notarilor imigranţi, în special actele autentice şi alte 
activităţi de autentificare care necesită ştampila statului membru gazdă ar duce la formarea 
a două grupuri de notari, având competenţe diferite. Acest lucru poate afecta protecţia 
drepturilor consumatorilor şi ar impune obligaţia de a informa consumatorii în mod 
corespunzător. 

Amendamentul 104
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(e) în ceea ce priveşte profesiile în 
domeniile securităţii şi sănătăţii, în cazul 
în care statul membru solicită acest lucru 
resortisanţilor săi, dovada inexistenţei 

„(e) în ceea ce priveşte toate profesiile, în 
cazul în care statul membru prevede acest 
lucru, dovada inexistenţei unor suspendări 
temporare şi finale de la exercitarea 
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unor suspendări temporare şi finale de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări 
penale.”

profesiei sau a unor condamnări penale.”

Or. it

Amendamentul 105
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(e) în ceea ce priveşte profesiile în 
domeniile securităţii şi sănătăţii, în cazul în 
care statul membru solicită acest lucru 
resortisanţilor săi, dovada inexistenţei unor 
suspendări temporare şi finale de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări 
penale.”

„(e) în ceea ce priveşte profesiile în 
domeniile securităţii, educaţional şi al
sănătăţii, în cazul în care statul membru 
solicită acest lucru resortisanţilor săi, 
dovada inexistenţei unor suspendări 
temporare şi finale de la exercitarea 
profesiei sau a unor condamnări penale.”

Or. en

Justificare

Pare important ca cerinţa ca un profesionist să nu fie nici suspendat din îndeplinirea unei 
anumite activităţi profesionale şi nici condamnat pentru infracţiuni să se aplice sectorului 
educaţional, precum şi să ofere o protecţie adecvată copiilor şi tinerilor.

Amendamentul 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(f) în cazul titlurilor de calificare 
menţionate la articolul 21 alineatul (1) şi în 

„(f) în cazul titlurilor de calificare 
menţionate la articolul 21 alineatul (1) şi în 



PE492.774v01-00 58/101 AM\907630RO.doc

RO

cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menţionate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 şi 43, dovada care atestă 
cunoaşterea limbii statului membru gazdă”.

cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menţionate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 şi 43, dovada care atestă 
cunoaşterea suficientă a limbii statului 
membru gazdă”.

Or. fr

Amendamentul 107
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (fa):
„(fa) în cazul tuturor profesioniştilor, 
dovada care atestă cunoaşterea limbii 
statului membru gazdă”;

Or. it

Amendamentul 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicaţii în 
materie de sănătate sau de siguranţă 
publică şi care nu beneficiază de o 
recunoaştere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu motive 
imperative de interes general şi care nu 
beneficiază de o recunoaştere automată în 
temeiul capitolului III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
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înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului şi cu condiţia să nu 
depăşească ceea ce este necesar în acest 
scop.

astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, a
prestatorului de servicii sau a publicului, 
în general, ca urmare a lipsei de calificare 
profesională a prestatorului şi cu condiţia 
să nu depăşească ceea ce este necesar în 
acest scop.

Or. en

Justificare

Scutirea profesiilor menţionate în capitolul II din titlul III poate avea consecinţe negative 
pentru sănătatea şi siguranţa publică, întrucât aceasta ar însemna ca lucrătorii care 
desfăşoară activităţi independente şi managerii cărora nu li s-au verificat calificările 
profesionale să aibă posibilitatea de a presta servicii în alt stat membru. Întrucât mulţi dintre 
lucrătorii din străinătate desfăşoară activităţi independente în sectorul construcţiilor din 
unele state membre, scutirea acestora de verificarea prealabilă a calificărilor ar putea avea 
implicaţii grave pentru siguranţa şi sănătatea în acest sector.

Amendamentul 109
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicaţii în 
materie de sănătate sau de siguranţă 
publică şi care nu beneficiază de o 
recunoaştere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, ca 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicaţii în 
materie de sănătate sau de siguranţă 
publică şi care nu beneficiază de o 
recunoaştere automată în temeiul 
capitolului II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, ca 
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urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului şi cu condiţia să nu 
depăşească ceea ce este necesar în acest 
scop.

urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului şi cu condiţia să nu 
depăşească ceea ce este necesar în acest 
scop.

Or. en

Amendamentul 110
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicaţii în 
materie de sănătate sau de siguranţă 
publică şi care nu beneficiază de o 
recunoaştere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului şi cu condiţia să nu
depăşească ceea ce este necesar în acest 
scop.

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicaţii în 
materie de sănătate sau de siguranţă 
publică şi care nu beneficiază de o 
recunoaştere automată în temeiul 
capitolului II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. 
Obiectivul unei astfel de verificări 
prealabile este să evite daunele grave 
pentru sănătatea sau siguranţa 
beneficiarului serviciului, ca urmare a 
lipsei de calificare profesională a 
prestatorului, iar verificarea respectivă nu 
trebuie să depăşească ceea ce este necesar 
în acest scop.

Or. fr

Amendamentul 111
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea 
sau siguranţa beneficiarului serviciului în 
temeiul legislaţiei şi reglementărilor sale 
naţionale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 
profesii.

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave aduse interesului 
public în temeiul legislaţiei şi 
reglementărilor sale naţionale. Statele 
membre furnizează Comisiei o justificare 
specifică pentru includerea în listă a 
fiecăreia dintre aceste profesii.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 22, considerentul (4).

Amendamentul 112
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului în 
temeiul legislaţiei şi reglementărilor sale 
naţionale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 
profesii.

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele pentru sănătatea sau 
siguranţa beneficiarului serviciului în 
temeiul legislaţiei şi reglementărilor sale 
naţionale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 
profesii.

Or. en
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Amendamentul 113
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
2011/0435(COD)
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult o lună de la data 
primirii declaraţiei şi a documentelor 
anexate, autoritatea competentă informează 
prestatorul fie cu privire la decizia de a nu 
controla calificările, fie cu privire la 
rezultatul verificării. În cazul întâmpinării 
unor dificultăţi care ar putea conduce la o 
întârziere, autoritatea competentă 
informează prestatorul, înainte de sfârşitul 
primei luni, cu privire la motivele 
întârzierii. Dificultatea se rezolvă în 
termen de o lună de la notificare şi decizia 
se finalizează în decursul celei de-a doua 
luni după rezolvarea dificultăţii.

În termen de cel mult o lună de la data 
primirii declaraţiei şi a documentelor 
anexate, autoritatea competentă informează 
prestatorul fie cu privire la decizia de a nu 
controla calificările, fie cu privire la 
rezultatul verificării. În cazul întâmpinării 
unor dificultăţi care ar putea conduce la o 
întârziere, autoritatea competentă 
informează prestatorul, înainte de sfârşitul 
primei luni, cu privire la motivele
întârzierii. Dificultatea se rezolvă într-un 
timp cât mai scurt de la notificare şi 
decizia se finalizează în decursul celei de-a 
doua luni după rezolvarea dificultăţii.

Or. en

Amendamentul 114
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferenţe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului şi 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferenţă este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranţa publică şi nu poate fi 
compensată de prestator prin experienţa 
profesională sau învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, statul membru gazdă oferă 

În cazul unei diferenţe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului şi 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferenţă este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranţa publică, statul membru gazdă 
oferă prestatorului posibilitatea de a 
demonstra, în special printr-o probă de 
aptitudini, că a obţinut cunoştinţele şi 
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prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obţinut cunoştinţele şi competenţele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

competenţele care lipsesc. În oricare dintre 
cazuri, prestarea serviciului trebuie să fie 
posibilă în termen de o lună de la data 
deciziei adoptate în aplicarea celui de-al 
treilea paragraf.

Or. de

Justificare

Învăţarea informală („învăţarea prin practică”) nu înlocuieşte formarea formală şi formarea 
profesională ulterioară (de exemplu, sub forma cursurilor intensive).

Amendamentul 115
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferenţe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului şi 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferenţă este de 
natură să afecteze în mod negativ 
sănătatea sau siguranţa publică şi nu 
poate fi compensată de prestator prin 
experienţa profesională sau învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obţinut cunoştinţele şi competenţele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

În cazul unei diferenţe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului şi 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferenţă este de 
natură să afecteze în mod negativ interesul 
public şi nu poate fi compensată de 
prestator prin experienţa profesională sau 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, statul 
membru gazdă oferă prestatorului 
posibilitatea de a demonstra, în special 
printr-o probă de aptitudini, că a obţinut 
cunoştinţele şi competenţele care lipsesc. 
În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 22, considerentul (4).

Amendamentul 116
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
2011/0435(COD)
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei reacţii din partea autorităţii 
competente în termenele stabilite la cel 
de-al treilea şi al patrulea paragraf, 
serviciul poate fi prestat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei reacţii din partea autorităţii 
competente în termenele stabilite la cel 
de-al treilea şi al patrulea paragraf, 
serviciul poate fi prestat.

eliminat

Or. it

Amendamentul 118
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2005/36/CE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităţilor 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informaţii 
pertinente privind legalitatea stabilirii şi 
buna conduită a prestatorului, precum şi 
absenţa unor sancţiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autorităţile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităţilor competente din statul 
membru de stabilire informaţii privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferenţelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra sănătăţii sau 
siguranţei publice. Autorităţile competente 
din statul membru de stabilire comunică 
aceste informaţii în conformitate cu 
articolul 56.”.

(1) Autorităţile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităţilor 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informaţii 
pertinente privind legalitatea stabilirii şi 
buna conduită a prestatorului, precum şi 
absenţa unor sancţiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autorităţile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităţilor competente din statul 
membru de stabilire informaţii privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferenţelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra interesului public. 
Autorităţile competente din statul membru 
de stabilire comunică aceste informaţii în 
conformitate cu articolul 56.”.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 5, considerentul (4).

Amendamentul 119
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2005/36/CE
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră calificare care atestă o 
formare prevăzută la articolul 11, inclusiv 

Se consideră calificare care atestă o 
formare prevăzută la articolul 11, inclusiv 
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în ceea ce priveşte nivelul în cauză, orice 
titlu de calificare sau ansamblu de titluri de 
calificare care a fost eliberat de o autoritate 
competentă a unui stat membru, care atestă 
absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, 
cu frecvenţă integrală sau parţială, în 
cadrul sau în afara programelor formale, 
recunoscută de respectivul stat membru ca 
având nivel echivalent şi care conferă 
titularului aceleaşi drepturi de acces la o 
profesie sau de exercitare a acesteia sau 
care pregăteşte pentru exercitarea 
respectivei profesii.

în ceea ce priveşte nivelul în cauză, orice 
titlu de calificare sau ansamblu de titluri de 
calificare care a fost eliberat de o autoritate 
competentă a unui stat membru, care atestă 
absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, 
cu frecvenţă integrală sau parţială, în 
cadrul programelor formale, recunoscută 
de respectivul stat membru ca având nivel 
echivalent şi care conferă titularului 
aceleaşi drepturi de acces la o profesie sau 
de exercitare a acesteia sau care pregăteşte 
pentru exercitarea respectivei profesii.

Or. de

Justificare

Formarea informală („învăţarea prin practică”) nu poate fi asimilată formării formale, care 
implică evaluări de performanţă. Statutul formării formale ar fi periclitat, iar calitatea 
serviciilor furnizate ar fi grav subminată.

Amendamentul 120
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Se inserează următorul articol 13a:
„Articolul 13a
În cazul în care statele membre impun 
profesioniştilor proprii să întreprindă şi să 
demonstreze dezvoltarea profesională 
continuă, respectivele state membre au de 
asemenea dreptul de a extinde această 
condiţie la profesioniştii din alte state 
membre, care intenţionează să practice 
activităţi pe teritoriul acestora.”

Or. en
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Amendamentul 121
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) şi (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă 
poate refuza accesul la profesie şi 
exercitarea acesteia titularilor unui 
atestat de competenţă atunci când 
calificarea naţională necesară pentru 
exercitarea profesiei pe teritoriul său este 
clasificată la literele (d) sau (e) din 
articolul 11.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 13 alineatul (4) i-ar împiedica pe maiştrii-meşteşugari să se angajeze în activităţi 
transfrontaliere. Aceştia se încadrează în categoria abordată la articolul 11c.

Amendamentul 122
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 13 nu aduce atingere dreptului 
statului membru gazdă de a impune 
solicitantului să urmeze un stagiu de 
adaptare de cel mult trei ani sau să susţină 
o probă de aptitudini dacă formarea pe care 
a primit-o acoperă aspecte semnificativ 

(1) Articolul 13 nu aduce atingere dreptului 
statului membru gazdă de a impune 
solicitantului să urmeze un stagiu de 
adaptare de cel mult trei ani sau să susţină 
o probă de aptitudini dacă formarea pe care 
a primit-o acoperă aspecte semnificativ 
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diferite în ceea ce priveşte activităţile 
profesionale faţă de cele acoperite de 
formarea în statul membru gazdă.

diferite în ceea ce priveşte activităţile 
profesionale faţă de cele acoperite de 
formarea în statul membru gazdă, în cazul 
în care durata formării pentru care se 
face dovada este cu cel puţin un an mai 
scurtă decât perioada minimă impusă de 
statul membru gazdă şi/sau dacă în statul 
membru gazdă profesia reglementată 
include una sau mai multe activităţi 
profesionale reglementate care nu au 
corespondent în statul de origine al 
candidatului şi dacă această diferenţă 
constă într-o pregătire specifică impusă în 
statul membru gazdă şi care acoperă 
substanţial mai multe subiecte dintre cele 
acoperite de certificatul de competenţe al 
candidatului sau de dovada calificărilor 
formale.

Or. de

Justificare

Nu se explică clar de ce criteriile (a) şi (c) din articolul 14 alineatul (1) nu ar mai trebui să se 
aplice în viitor. Acestea au fost aprobate ca fiind instrumente foarte eficiente pentru 
autorităţile competente din statele membre. Amendamentul doreşte să se asigure că aceste 
criterii, (a) şi (c), sunt reţinute.

Amendamentul 123
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
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priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.

Or. de

Amendamentul 124
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.

Or. hu

Amendamentul 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.
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Or. fr

Amendamentul 126
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.

Or. fr

Justificare

Notarii sunt numiţi de autorităţile publice naţionale în domeniu în scopul garantării 
legalităţii şi securităţii juridice pentru instrumentele încheiate între persoane particulare şi 
fac parte din sistemul de justiţie preventivă din ţara respectivă. Acestora li se impune să 
acţioneze în mod independent şi imparţial. Având în vedere rolul secundar special pe care 
aceştia îl au aceştia în cadrul sistemului juridic, nu este adecvat ca în privinţa profesiei lor să 
se aplice libertatea de a furniza servicii şi recunoaşterea calificărilor profesionale.

Amendamentul 127
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat
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„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.

Or. fr

Amendamentul 128
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabileşte măsura de 
compensare, poate să ţină cont de 
activităţile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
priveşte legislaţia care trebuie aplicată.”.

Or. en

Justificare

Notarii sunt pregătiţi pe baza legislaţiei naţionale, competenţele acestora diferă în statele 
membre şi, având în vedere că sistemul de drept conform căruia aceştia îşi execută 
competenţele nu este identic în toate statele membre, nu este posibil ca Directiva privind 
calificările profesionale să acopere această profesie fără a afecta protecţia drepturilor 
consumatorilor. Prevederile din prezenta propunere a CE nu sunt suficiente şi nu reflectă 
diversitatea condiţiilor necesare pentru a presta profesia de notar.

Amendamentul 129
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce priveşte adaptarea listelor de 
activităţi care sunt menţionate în anexa IV 
şi care fac obiectul recunoaşterii 
experienţei profesionale în temeiul 
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităţilor legate 
de diferitele categorii.”

„Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce priveşte adăugările la listele de 
activităţi care sunt menţionate în anexa IV 
şi care fac obiectul recunoaşterii 
experienţei profesionale în temeiul 
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităţilor legate 
de diferitele categorii.”. Activităţile 
profesionale care au fost deja incluse pe o 
anumită listă nu sunt transferate pe altă 
listă.

Or. de

Amendamentul 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menţionate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] şi 
apoi din cinci în cinci ani, autorităţile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei şi celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învăţământ şi 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenţi medicali generalişti, dentişti, 
dentişti specialişti, medici veterinari, 
moaşe şi farmacişti.”

„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menţionate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] şi 
apoi din cinci în cinci ani, autorităţile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei şi celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învăţământ şi 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenţi medicali generalişti, dentişti, 
dentişti specialişti, medici veterinari, 
moaşe şi farmacişti.”. Statele membre 
trebuie să pună în aplicare sisteme pentru 
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a se asigura că profesioniştii din 
domeniul sănătăţii îşi actualizează în mod 
regulat aptitudinile profesionale prin 
intermediul dezvoltării profesionale 
continue. Angajatorii au sarcina de a
asigura angajaţilor sprijinul adecvat, 
practic, financiar şi din alte puncte de 
vedere pentru ca aceştia să se implice în 
totalitate şi să se conformeze condiţiilor 
de dezvoltare profesională continuă.

Or. en

Amendamentul 131
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menţionate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3]
şi apoi din cinci în cinci ani, autorităţile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei şi celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învăţământ şi 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenţi medicali generalişti, dentişti, 
dentişti specialişti, medici veterinari, 
moaşe şi farmacişti.”

„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu ... * şi apoi din cinci în cinci 
ani, autorităţile competente din statele 
membre prezintă Comisiei şi celorlalte 
state membre rapoarte disponibile public 
privind procedurile lor curente de 
învăţământ şi formare legate de medici, 
cadre medicale, asistenţi medicali 
generalişti, dentişti, dentişti specialişti, 
medici veterinari, moaşe şi farmacişti.”.

Statele membre sunt încurajate să 
dezvolte sisteme referitoare la dezvoltarea 
profesională continuă, pentru a se 
asigura că toţi profesioniştii din sectoarele 
de sănătate deţin noile aptitudini 
necesare.
____________
* JO: a se insera data: ziua următoare 
datei menţionate la articolul 3 
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alineatul (1) primul paragraf din prezenta 
directivă.

Or. it

Amendamentul 132
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menţionate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] şi 
apoi din cinci în cinci ani, autorităţile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei şi celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învăţământ şi 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenţi medicali generalişti, dentişti, 
dentişti specialişti, medici veterinari, 
moaşe şi farmacişti.

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menţionate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] şi 
apoi din cinci în cinci ani, autorităţile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei şi celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învăţământ şi 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenţi medicali generalişti, dentişti, 
dentişti specialişti, medici veterinari, 
moaşe şi farmacişti.

Statele membre trebuie să pună în 
aplicare un sistem pentru a se asigura că 
profesioniştii din domeniul sănătăţii îşi 
actualizează în mod regulat aptitudinile 
profesionale prin intermediul dezvoltării 
profesionale continue.

Or. en

Amendamentul 133
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autorităţile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.”

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de cel puţin 10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un
alt titlu de calificare eliberat de autorităţile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.”.

Or. en

Amendamentul 134
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Richtlijn 2005/36/EC
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de 12 ani, atestată de 
o diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autorităţile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune deţinerea 
unei calificări recunoscute de un stat 
membru care să îndeplinească cel puţin 
condiţiile nivelului 4 din Cadrul european 
al calificărilor sau a unui certificat care 
atestă promovarea unui examen de 
admitere, de nivel echivalent, la şcoli de 
asistenţi.

Or. nl

Amendamentul 135
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autorităţile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de cel puţin 10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autorităţile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi. Acest 
fapt nu aduce atingere dreptului statelor 
membre de a stabili o perioadă mai lungă 
pentru educaţia generală, ca o condiţie de 
guvernare a admiterii la formare. 

Or. de

Amendamentul 136
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autorităţile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învăţământ general de cel puţin10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autorităţile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la şcoli de asistenţi.

Or. de
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Amendamentul 137
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce priveşte modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educaţional, 
ştiinţific şi tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce priveşte modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educaţional, 
ştiinţific şi tehnic şi în vederea dezvoltării 
şi evoluţiei profesiei de asistent medical.

Or. en

Amendamentul 138
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puţin trei ani de studii sau 
4600 de ore de instruire teoretică şi clinică, 
perioada de instruire teoretică reprezentând 
cel puţin o treime, iar cea de instruire 
clinică cel puţin jumătate din perioada 
minimă de formare. Statele membre pot 
acorda exceptări parţiale persoanelor care 
au beneficiat de o astfel de formare în 
cadrul altor formări de nivel cel puţin 
echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puţin trei ani de studii, care 
pot fi exprimaţi şi prin credite ECTS 
echivalente, sau 4600 de ore de instruire 
teoretică şi clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puţin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puţin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parţiale persoanelor care au beneficiat de o 
astfel de formare în cadrul altor formări de 
nivel cel puţin echivalent.

Or. en
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Amendamentul 139
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se elimină.

Or. en

Justificare

Toţi asistenţii medicali din Polonia au aceleaşi competenţe, indiferent de pregătirea lor în 
sistemul actual sau anterior de educaţie. În conformitate cu prevederile legale poloneze, 
asistenţii medicali sunt obligaţi să îşi actualizeze în permanenţă cunoştinţele şi competenţele 
profesionale. Prin urmare, calificările asistenţilor medicali polonezi acumulate înainte de 
aderarea Poloniei la Uniunea Europeană ar trebui să fie recunoscute în baza principiului de 
drepturi dobândite, astfel cum a fost prevăzut la articolul 23 din directivă. Astfel, articolul 33 
alineatul (2) se abrogă.

Amendamentul 140
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puţin cinci ani de instruire
teoretică şi practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima şi prin 
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând
cel puţin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 şi efectuată într-o 
universitate, într-o instituţie de învăţământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universităţi.

„Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puţin cinci ani de instruire, 
care se poate exprima şi prin echivalentul a 
300 de credite ECTS, şi care cuprinde cel 
puţin 5 000 de ore de instruire teoretică şi 
practică, pe bază de program integral şi
cel puţin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 şi efectuată într-o 
universitate, într-o instituţie de învăţământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universităţi.
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Or. en

Amendamentul 141
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Richtlijn 2005/36/EC
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puţin 12 ani de 
învăţământ general sau un certificat care 
atestă reuşita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o şcoală de 
moaşe pentru tipul I;

(a) deţinerea unei calificări recunoscute 
de un stat membru care să îndeplinească 
cel puţin condiţiile nivelului 4 din Cadrul 
european al calificărilor, sau a unui
certificat care atestă reuşita la un examen 
de nivel echivalent pentru admiterea la o 
şcoală de moaşe pentru tipul I;

Or. nl

Amendamentul 142
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puţin 12 ani de 
învăţământ general sau un certificat care 
atestă reuşita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o şcoală de 
moaşe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puţin 10 ani de 
învăţământ general sau un certificat care 
atestă reuşita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o şcoală de 
moaşe pentru tipul I;

Or. en

Amendamentul 143
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puţin 12 ani de 
învăţământ general sau un certificat care 
atestă reuşita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o şcoală de 
moaşe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puţin 10 ani de 
învăţământ general sau un certificat care 
atestă reuşita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o şcoală de 
moaşe pentru tipul I;

Or. de

Amendamentul 144
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puţin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin doi ani de 
stagiu remunerat;

(a) cel puţin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin doi ani de 
stagiu;

Or. en

Amendamentul 145
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puţin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin doi ani de 
stagiu remunerat;

(a) cel puţin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin doi ani de 
stagiu;

Or. en

Amendamentul 146
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puţin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin un an de 
stagiu remunerat.

(b) cel puţin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituţie de învăţământ comparabilă 
care să se încheie prin reuşita la un examen 
de nivel universitar şi cel puţin un an de 
stagiu.

Or. en

Amendamentul 147
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 

(3( Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea unei 
persoane care oferă garanţii adecvate în 
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garanţii adecvate în ceea ce priveşte 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menţionate la alineatul 
(1). Încheierea stagiului remunerat trebuie 
să fie atestată de un certificat care însoţeşte 
titlul de calificare.

ceea ce priveşte capacitatea sa de a oferi 
pregătire practică. Acesta trebuie să se 
realizeze după încheierea studiilor 
menţionate la alineatul (1). Încheierea 
stagiului trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoţeşte titlul de calificare.

Or. en

Amendamentul 148
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoştinţele, aptitudinile şi 
competenţele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învăţarea de-a lungul 
vieţii(*);

(d) cunoştinţele, aptitudinile şi 
competenţele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile stabilite la articolul 11 din 
prezenta directivă;

Articolul 11 nu se aplică profesiilor 
reglementate în temeiul anexei V 
punctul 1.

Or. en

Amendamentul 149
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoştinţele, aptitudinile şi 
competenţele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învăţarea de-a lungul 
vieţii(*);

(d) cunoştinţele, aptitudinile şi 
competenţele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile stabilite la articolul 11 din 
prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 150
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare şi nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III;

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare şi nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III sau la articolul 10 litera (b);

Or. en

Amendamentul 151
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit (f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
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în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea părţilor 
interesate din statele membre în care 
profesia nu este reglementata;

în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea 
partenerilor sociali naţionali, a 
asociaţiilor care reprezintă profesiile 
sectoriale şi a părţilor interesate din statele 
membre în care profesia este sau nu este 
reglementată;

Or. en

Amendamentul 152
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu participarea 
părţilor interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(c) cadrul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea 
partenerilor sociali naţionali, a 
asociaţiilor care reprezintă profesiile 
sectoriale şi a părţilor interesate din statele 
membre în care profesia este sau nu este 
reglementată;

Or. en

Amendamentul 153
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. La articolul 53, se adaugă următorul 
alineat (2):

eliminat
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„Un stat membru se asigură că orice 
control al cunoaşterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate 
competentă după adoptarea deciziilor 
menţionate la articolele 4d, 7 alineatul (4) 
şi 51 alineatul (3) şi în cazul în care există 
îndoieli serioase şi concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoştinţelor 
lingvistice ale profesionistului legate de 
activităţile profesionale pe care această 
persoană intenţionează să le desfăşoare.
În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul 
de a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în 
cazul în care sistemul naţional de 
asistenţă medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.
Orice control lingvistic se limitează la 
cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcţie de alegerea 
persoanei în cauză, este proporţional cu 
activitatea care urmează a fi desfăşurată 
şi gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acţiuni de control 
în faţa instanţelor naţionale.”.

Or. de

Amendamentul 154
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Un stat membru se asigură că orice 
control al cunoaşterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 
alineatul (3) şi în cazul în care există 
îndoieli serioase şi concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoştinţelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

„Un stat membru se asigură că orice 
control al cunoaşterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate competentă 
în timpul adoptării deciziilor relevante şi 
în cazul în care există îndoieli concrete cu 
privire la nivelul suficient al cunoştinţelor 
lingvistice ale profesionistului legate de 
activităţile profesionale pe care această 
persoană intenţionează să le desfăşoare.

Or. en

Justificare

Testarea lingvistică a candidaţilor ar trebui să se aplice tuturor profesiilor, pentru a se 
asigura siguranţa prestării serviciilor, precum şi calitatea acestora. Întrucât testele 
lingvistice ar trebui să facă parte din criteriile pe baza cărora se stabileşte dacă se vor 
recunoaşte calificările, verificările ar trebui să fie efectuate mai degrabă în timpul procesului 
de recunoaştere a calificărilor, iar nu după ce au fost recunoscute calificările.

Amendamentul 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoaşterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după
adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 alineatul 
(3) şi în cazul în care există îndoieli 
serioase şi concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoştinţelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoaşterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă înainte de
adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 
alineatul (3) şi în cazul în care există 
îndoieli serioase şi concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoştinţelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.
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Or. fr

Amendamentul 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoaşterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 alineatul 
(3) şi în cazul în care există îndoieli 
serioase şi concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoştinţelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoaşterii unei limbi se realizează 
gratuit pentru candidat de către o 
autoritate competentă după adoptarea 
deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 
alineatul (3) şi în cazul în care există 
îndoieli serioase şi concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoştinţelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

Or. en

Amendamentul 157
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control
al cunoaşterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 alineatul 
(3) şi în cazul în care există îndoieli 
serioase şi concrete cu privire la nivelul 

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoaşterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menţionate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) şi 51 
alineatul (3) şi în cazul în care există 
îndoieli serioase şi concrete cu privire la 
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suficient al cunoştinţelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

nivelul suficient al cunoştinţelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activităţile 
profesionale pe care această persoană 
intenţionează să le desfăşoare.

Or. en

Amendamentul 158
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în 
cazul în care sistemul naţional de 
asistenţă medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
sănătăţii publice şi siguranţei pacienţilor, 
statele membre pot conferi autorităţilor 
competente dreptul de a efectua verificări 
lingvistice care să acopere toţi 
profesioniştii în cauză.

Or. en

Amendamentul 159
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
sănătăţii şi siguranţei, statele membre pot 
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conferi autorităţilor competente dreptul de
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală sau angajatorul solicită aceasta 
în mod expres. Acest lucru nu trebuie să 
excludă dreptul unui angajator de a testa 
competenţele lingvistice prin intermediul 
unei alte metode, de exemplu prin 
interpretarea unor roluri în timpul unui 
interviu. În cazul în care profesionistul a 
trecut un test, acestuia nu i se cere să dea 
testul a doua oară.

Or. en

Amendamentul 160
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

În cazul profesiilor care au legătură cu 
siguranţa pacienţilor sau calitatea 
educaţiei, statele membre pot conferi 
autorităţilor competente dreptul de a 
efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală sau partenerii sociali care 
reprezintă profesiile sectoriale solicită 
aceasta în mod expres.

Or. en

Justificare

Verificarea lingvistică nu se aplică numai în cazul profesiilor cu implicaţii asupra siguranţei 
pacienţilor. În profesiile legate de educaţie, competenţele lingvistice adecvate reprezintă un 
element esenţial al calităţii educaţiei - în special la nivel elementar - impunând o comunicare 
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clară între profesori şi elevi, indiferent de materie. Din acelaşi motiv, ar trebui să li se 
permită partenerilor sociali naţionali să solicite ca testarea lingvistică să fie efectuată de 
autorităţile competente.

Amendamentul 161
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/35/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
sănătăţii publice şi siguranţei pacienţilor, 
statele membre pot conferi autorităţilor 
competente dreptul de a efectua verificări 
lingvistice care să acopere toţi 
profesioniştii în cauză, în cazul în care 
sistemul naţional de asistenţă medicală 
solicită aceasta în mod expres sau, în cazul 
profesioniştilor care desfăşoară o activitate 
independentă neafiliaţi la sistemul naţional 
de asistenţă medicală, de către 
reprezentanţii organizaţiilor naţionale ale 
pacienţilor.

Or. it

Amendamentul 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua, în timpul procedurii de 
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acopere toţi profesioniştii în cauză, în cazul 
în care sistemul naţional de asistenţă 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

recunoaştere a calificărilor profesionale,
verificări lingvistice care să acopere toţi 
profesioniştii în cauză , în cazul în care 
sistemul naţional de asistenţă medicală 
solicită aceasta în mod expres sau, în cazul 
profesioniştilor care desfăşoară o activitate 
independentă neafiliaţi la sistemul naţional 
de asistenţă medicală, de către 
reprezentanţii organizaţiilor naţionale ale 
pacienţilor.

Or. fr

Amendamentul 163
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
siguranţei pacienţilor, statele membre pot 
conferi autorităţilor competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toţi profesioniştii în cauză, în 
cazul în care sistemul naţional de 
asistenţă medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniştilor care 
desfăşoară o activitate independentă 
neafiliaţi la sistemul naţional de asistenţă 
medicală, de către reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale pacienţilor.

În cazul profesiilor cu implicaţii asupra 
sănătăţii publice şi siguranţei pacienţilor, 
statele membre pot conferi autorităţilor 
competente dreptul de a verifica 
cunoştinţele lingvistice necesare pentru 
îndeplinirea unui anumit scop. 
Verificarea lingvistică efectuată de 
autoritatea competentă nu împiedică 
niciun angajator să efectueze verificări 
suplimentare, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 164
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcţie de alegerea 
persoanei în cauză, este proporţional cu 
activitatea care urmează a fi desfăşurată şi 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acţiuni de control în 
faţa instanţelor naţionale.

Orice verificare a cunoştinţelor lingvistice 
este proporţională cu activitatea care 
urmează a fi desfăşurată şi gratuită pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acţiuni de control în faţa instanţelor 
naţionale.

Or. en

Amendamentul 165
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcţie de alegerea 
persoanei în cauză, este proporţional cu 
activitatea care urmează a fi desfăşurată şi 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acţiuni de control în 
faţa instanţelor naţionale.

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcţie de alegerea 
persoanei în cauză, este proporţional cu 
activitatea care urmează a fi desfăşurată şi 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acţiuni de control în 
faţa instanţelor naţionale.

Verificarea lingvistică efectuată de 
autoritatea competentă nu aduce atingere 
dreptului angajatorului de a efectua 
verificări suplimentare, dacă este cazul.

Or. it
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Amendamentul 166
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoaşterea stagiului remunerat Recunoaşterea stagiului

Or. en

Amendamentul 167
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoaşterea stagiului remunerat Recunoaşterea stagiului

Or. de

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective.

Amendamentul 168
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfăşurat în alt stat membru şi certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul desfăşurat în 
alt stat membru şi certificat de către o 
autoritate competentă din statul membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 169
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfăşurat în alt stat membru şi certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul desfăşurat în 
alt stat membru şi certificat de către o 
autoritate competentă din statul membru 
respectiv.

Or. de

Justificare

Este normal ca în unele profesii să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, 
persoanele care urmează astfel de stagii nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoaşterii oficiale a stagiilor respective. 

Amendamentul 170
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat 
desfăşurat în alt stat membru şi certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să ţină cont în mod proporţional de
stagiul remunerat desfăşurat în alt stat 
membru şi certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile competente dintr-un stat 
membru informează autorităţile 
competente din toate celelalte state 
membre şi Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autorităţile sau tribunalele naţionale 
să desfăşoare, pe teritoriul statului 
membru respectiv, chiar şi cu caracter 
temporar, următoarele activităţi 
profesionale:

(1) Autorităţile competente dintr-un stat 
membru informează autorităţile 
competente din toate celelalte state 
membre şi Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a retras 
temporar sau parţial dreptul de a practica 
în statul membru de origine sau în statul 
membru gazdă următoarele activităţi 
profesionale:

Or. en

Amendamentul 172
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile competente dintr-un stat 
membru informează autorităţile 
competente din toate celelalte state 
membre şi Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autorităţile sau tribunalele naţionale 
să desfăşoare, pe teritoriul statului 
membru respectiv, chiar şi cu caracter 
temporar, următoarele activităţi 
profesionale:

(1) Autorităţile competente dintr-un stat 
membru informează autorităţile 
competente din toate celelalte state 
membre şi Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a retras 
temporar sau permanent dreptul de a 
practica sau dacă în statul membru de 
origine sau în statul membru gazdă 
autorităţile sau tribunalele naţionale au 
impus anumite restricţii sau condiţii 
privind dreptul de a practica, pe teritoriul 
statului membru respectiv, chiar şi cu 
caracter temporar, următoarele activităţi 
profesionale:

Or. en

Amendamentul 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 1 – punctul ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistenţii medicali recunoscuţi în 
temeiul articolului 10;

Or. en

Amendamentul 174
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistent medical a cărui activitate 
intră sub incidenţa articolului 10;

Or. it

Amendamentul 175
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistenţii medicali recunoscuţi în 
temeiul articolului 10;

Or. en

Amendamentul 176
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile menţionate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activităţi profesionale de 
către profesionistul în cauză.

Informaţiile menţionate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data la care decizia de interzicere a 
exercitării permanente a unei activităţi 
profesionale de către profesionistul în 
cauză devine obligatorie în mod legal.

Or. en
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Amendamentul 177
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile care nu fac obiectul 
Directivei 2006/123/CE, în cazul în care un 
profesionist stabilit într-un stat membru 
exercită o activitate profesională sub un alt 
titlu profesional decât cele menţionate la 
alineatul (1) şi în cadrul prezentei directive, 
un stat membru informează fără întârziere 
alte state membre în cauză şi Comisia 
atunci când ia cunoştinţă efectiv despre 
orice comportament, acte sau circumstanţe 
specifice care se referă la această activitate 
şi care ar putea cauza prejudicii grave
sănătăţii sau siguranţei persoanelor sau 
mediului într-un alt stat membru. 
Informaţia respectivă nu depăşeşte ceea ce 
este strict necesar pentru a identifica 
profesionistul în cauză şi include trimiterea 
la decizia unei autorităţi competente de a 
interzice acestuia să îşi desfăşoare 
activităţile profesionale. Alt stat membru 
poate solicita informaţii suplimentare în 
conformitate cu condiţiile prevăzute la 
articolele 8 şi 56.

(2) În cazul în care un profesionist stabilit 
într-un stat membru exercită o activitate 
profesională sub un alt titlu profesional 
decât cele menţionate la alineatul (1) şi în 
cadrul prezentei directive, un stat membru 
informează fără întârziere alte state 
membre în cauză şi Comisia atunci când ia 
cunoştinţă efectiv despre orice 
comportament, acte sau circumstanţe 
specifice care se referă la această activitate 
şi care ar putea cauza prejudicii sănătăţii 
sau siguranţei persoanelor, interesului 
public sau mediului într-un alt stat 
membru. Informaţia respectivă nu 
depăşeşte ceea ce este strict necesar pentru 
a identifica profesionistul în cauză şi 
include trimiterea la decizia unei autorităţi 
competente de a interzice acestuia să îşi 
desfăşoare activităţile profesionale. Alt stat 
membru poate solicita informaţii 
suplimentare în conformitate cu condiţiile 
prevăzute la articolele 8 şi 56.

Or. en

Justificare

Mecanismul de alertă nu ar trebui să se limiteze la cazurile care nu intră sub incidenţa 
Directivei 2006/123/CE, ci ar trebui să se extindă la toţi profesioniştii în cazul acţiunilor care 
pot provoca pagube, nu numai pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor sau a mediului 
dintr-un alt stat membru, ci şi pentru interesul public.

Amendamentul 178
Marian Harkin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfăşoară în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2006/123/CE privind ghişeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau
formalităţilor prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetăţean a depus o 
cerere la un ghişeu unic.

(4) Toate procedurile se desfăşoară în 
conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 2006/123/CE privind ghişeele 
unice. Orice termen de respectare a 
procedurilor sau formalităţilor prevăzute în 
prezenta directivă de către statele membre 
începe în momentul în care un cetăţean a 
depus o cerere completă la autoritatea 
competentă, prin intermediul unui ghişeu 
unic.

Or. en

Amendamentul 179
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Funcţionarea ghişeelor unice nu 
aduce atingere repartizării funcţiilor şi 
competenţelor între autorităţi în cadrul 
sistemelor naţionale.

Or. en

Amendamentul 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale, care asigură o reprezentare 
şi consultare adecvate, atât la nivel 
european, cât şi la nivel de experţi 
naţionali. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 181
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale, care asigură o reprezentare 
şi consultare adecvate, atât la nivel 
european, cât şi la nivel de experţi 
naţionali. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 182
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet (1) Comisia este asistată de un Comitet 
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pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

pentru recunoaşterea calificărilor 
profesionale, care asigură că există o 
consultare adecvată, atât la nivelul 
Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. it


