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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Unul dintre elementele care conferă 
sens faptului că resortisanții statelor 
membre sunt, în același timp, cetățeni ai 
Uniunii este posibilitatea pe care aceștia o 
au de a ocupa un loc de muncă oriunde în 
cadrul pieței unice; prin urmare, dreptul 
de a trăi și a munci în altă țară a Uniunii 
reprezintă o componentă de bază a 
cetățeniei Uniunii, recunoscută de către 
tratate, și una dintre libertățile 
fundamentale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Libera circulație a persoanelor constituie un drept ce nu poate fi refuzat cetățenilor statelor 
membre ale UE și include dreptul de a munci, studia și trăi în statul membru ales de persoana 
în cauză. Prin urmare, trebuie create toate condițiile necesare pentru a asigura libera 
circulație a lucrătorilor și a familiilor acestora, astfel încât să se evite „dumpingul social”. 
Discriminarea de orice tip în țara în care acești lucrători sunt angajați este inacceptabilă. 
Trebuie garantate toate drepturile, inclusiv accesul la servicii publice și beneficii sociale, 
precum și drepturile sindicale.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„este întemeiată pe valorile indivizibile și 
universale ale demnității umane, 
libertății, egalității și solidarității” și 
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre, acest 
drept putând fi acordat, conform 
tratatelor, resortisanților unor țări terțe 
care își au reședința legală pe teritoriul 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. To 
exclude persons in this category from the European Year of Citizens (2013) would constitute 
discrimination and differential treatment at the expense of persons living in a Europe which 
considers itself to be plural and multicultural.  

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește drepturile 
lucrătorilor migranți și beneficiile 
mobilității, atât pentru economia UE, cât 
și pentru economiile statelor membre, un 
factor-cheie pentru implementarea 
efectivă a legislației Uniunii în acest 
domeniu îl reprezintă sensibilizarea 
lucrătorilor, a membrilor familiilor 
acestora și a părților interesate cu privire 
la drepturile, oportunitățile și 
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instrumentele ce le stau la dispoziție 
pentru a-și exercita libertatea de 
circulație.

Or. en

Justificare

Informațiile aflate în prezent la dispoziția cetățenilor cu privire la drepturile lor civile, 
sociale și cele legate de contractul de muncă sunt insuficiente, iar acest fapt creează 
obstacole semnificative în calea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul UE. Cetățenii 
trebuie informați în mod adecvat cu privire la drepturile de care dispun atunci când se mută 
în alte state membre, astfel încât să nu fie exploatați de către angajatori. 

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor
industriale, ale noilor modele de 
organizare a muncii, și ale schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, 
crescând, în același timp, șansele de 
angajare ale persoanelor și competitivitatea 
industriilor europene. În același timp, 
libera circulație permite, ca o condiție 
esențială, sau stimulează exercitarea de 
către cetățeni a unei game largi de drepturi 
de care dispun în conformitate cu legislația 
UE, precum drepturile acestora în calitate 
de consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii, drepturile lor ca pasageri și turiști, 
sau drepturile lor sindicale și cele legate 
de contractul de muncă, în calitate de 
lucrători, garantând faptul că cetățenii 
care migrează beneficiază de un 
tratament egal și nu sunt utilizați ca o 
forță de muncă ieftină. Facilitarea liberei 
circulații are potențialul de a spori 
posibilitățile cetățenilor de a beneficia pe 
deplin de piața unică, dar mobilitatea 
forței de muncă ar trebui combinată cu 
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protejarea drepturilor de securitate 
socială și a drepturilor sindicale ale 
lucrătorilor și nu ar trebui interpretată de 
către unii angajatori drept o oportunitate 
de reducere a remunerațiilor, de 
diminuare a securității sociale sau, în 
general, de înrăutățire a condițiilor de 
muncă.

Or. en

Justificare

Libertatea de circulație constituie un drept ce nu poate fi refuzat cetățenilor statelor membre 
ale UE și include dreptul de a munci, studia și trăi în statul membru ales de persoana în 
cauză. Prin urmare, trebuie create toate condițiile necesare pentru a asigura libera circulație 
a lucrătorilor și a familiilor acestora, astfel încât să se evite „dumpingul social” și 
exploatarea lucrătorilor străini și a persoanelor aflate în întreținerea acestora. În mod 
specific, este necesară garantarea accesului la servicii publice și beneficii sociale, precum și 
a drepturilor sindicale.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Or. en

Justificare

Oportunitatea de a munci, studia sau trăi în altă țară poate fi considerată drept un mijloc de 
dezvoltare personală și de îmbunătățire a calificărilor profesionale. Cu toate acestea, este 
necesar să se asigure stimulente și sprijin pentru crearea, în toate statele membre, a unor 
locuri de muncă însoțite de drepturi, astfel încât a munci în locul ales să poată deveni o 
realitate și nicio persoană să nu mai fie obligată să își părăsească țara de origine pur și 
simplu datorită unor condiții nefavorabile. 

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară și în 
pofida programelor Uniunii destinate 
promovării liberei circulații a lucrătorilor 
și a mobilității profesionale, există încă un 
decalaj între normele juridice aplicabile și 
realitatea cu care se confruntă cetățenii în 
momentul în care încearcă să își exercite 
acest drept în practică. Pe lângă o 
incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic și întâmpină deseori dificultăți 
legate de naționalitate, starea socială și 
civilă sau cetățenie, datorate unor măsuri 
juridice și administrative inacceptabile 
impuse de către statele membre și care nu 
sunt prevăzute în legislația Uniunii sau 
sunt interpretate într-o manieră contrară 
acesteia, cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.
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Or. en

Justificare

Informațiile aflate în prezent la dispoziția cetățenilor cu privire la drepturile lor civile, 
sociale și cele legate de contractul de muncă sunt insuficiente, iar acest fapt creează 
obstacole semnificative în calea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul UE. Cetățenii 
trebuie informați în mod adecvat cu privire la drepturile de care dispun atunci când se mută 
în alte state membre, astfel încât să nu fie exploatați de către angajatori. 

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Conform legislației Uniunii privind 
libera circulație a lucrătorilor, în 
chestiuni legate de ocuparea unui loc de 
muncă statele membre nu pot discrimina 
direct sau indirect lucrătorii migranți ai 
Uniunii și familiile acestora pe baza 
naționalității. Legislația Uniunii prevede, 
de asemenea, un tratament egal pentru 
lucrătorii migranți ai Uniunii în ceea ce 
privește impozitele și avantajele sociale, 
apartenența la sindicate, locuințele 
publice și accesul copiilor lor la sistemul 
general de învățământ, la ucenicie și la 
formarea profesională.

Or. en

Justificare

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. It is 
therefore necessary to ensure all of these people's rights when they move to another Member 
State. Equality of treatment must be guaranteed, especially as regards access to public 
services and social security, trade union rights and family reunion.
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie 
disponibile la scară cât mai largă. Cum 
toți cetățenii Uniunii, inclusiv resortisanții 
unor țări terțe care își au reședința legală 
pe teritoriul unui stat membru, membrii 
de familie din țări terțe și alți membri de 
familie (de exemplu, parteneri de facto) 
care însoțesc sau se alătură unor cetățeni 
ai Uniunii sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, acțiunile de informare ar 
trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Lucrătorilor din țări terțe care își au reședința legală pe teritoriul unui stat membru și 
familiilor acestora trebuie să li se garanteze aceleași drepturi de care beneficiază orice 
cetățean care își are reședința într-un stat membru al UE. A exclude persoanele care fac 
parte din această categorie de la Anul european al cetățenilor (2013) ar constitui o 
discriminare și un tratament diferențiat, în defavoarea persoanelor care trăiesc într-o Europă 
ce se consideră a fi pluralistă și multiculturală.  

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cu toate acestea, pentru a permite 
cetățenilor Uniunii să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la 
posibilitatea de a își exercita dreptul la 
liberă circulație, nu este suficientă sporirea 

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

gradului de conștientizare cu privire la 
dreptul la liberă circulație; este esențial ca 
cetățenii Uniunii să fie informați 
corespunzător și despre drepturile 
lucrătorilor de care dispun în temeiul 
legislației Uniunii în domeniul muncii în 
context transfrontalier. Aceste informații 
vor permite, de asemenea, ca ei să se 
bucure pe deplin de aceste drepturi și să își 
apere drepturile de lucrători, fără 
discriminări, astfel încât libera circulație 
să nu fie niciodată exploatată în vederea 
unui tratament inegal sau a unui 
dumping salarial și social.

Or. en

Justificare

Toți lucrătorii ar trebui informați cu privire la drepturile de care dispun, și în primul rând cu 
privire la drepturile legate de contractul de muncă. Lucrătorii trebuie să beneficieze de acces 
deplin la informații privind drepturile lor legate de contractul de muncă. Acest lucru va evita 
exploatarea de către angajatori, discriminările salariale și dumpingul social.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Cetățenii ar trebui, de asemenea, 
informați cu privire la rețeaua EURES în 
ceea ce privește mobilitatea forței de 
muncă în cadrul Uniunii, în special în 
regiunile transfrontaliere și cu privire la 
contribuția acesteia la promovarea 
mobilității forței de muncă pe teritoriul 
Uniunii, prin punerea la dispoziția tuturor 
cetățenilor, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilități, care intenționează să lucreze 
în străinătate în alt stat membru, a unor 
informații referitoare la ofertele de locuri 
de muncă, la drepturile și obligațiile 
legate de migrație, la oportunitățile de 
educație și formare profesională și la 
condițiile de muncă și de viață.
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Or. en

Justificare

Libera circulație a persoanelor constituie un drept ce nu poate fi refuzat cetățenilor statelor 
membre ale UE și include dreptul de a munci, studia și trăi în statul membru ales de persoana 
în cauză. Rețeaua EURES are potențialul de a funcționa ca un mijloc de transmitere a 
informațiilor referitoare la drepturile lucrătorilor și oportunitățile de ocupare a unui loc de 
muncă în alte state membre.  

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Libera circulație a persoanelor constituie un drept ce nu poate fi refuzat cetățenilor statelor 
membre ale UE și include dreptul de a munci, studia și trăi în statul membru ales de persoana 
în cauză.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, fără discriminări pe motive de 
naționalitate sau de origine etnică, în 
special în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii sociale și înțelegerii reciproce 
între cetățenii Uniunii, precum și a legăturii 
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dintre cetățeni și Uniune.

Or. en

Justificare

Lucrătorilor din țări terțe care își au reședința legală pe teritoriul unui stat membru și 
familiilor acestora trebuie să li se garanteze aceleași drepturi de care beneficiază orice 
cetățean care își are reședința într-un stat membru al UE. A exclude persoanele care fac 
parte din această categorie de la Anul european al cetățenilor (2013) ar constitui o 
discriminare și un tratament diferențiat, în defavoarea persoanelor care trăiesc într-o Europă 
ce se consideră a fi pluralistă și multiculturală.  

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- promovarea activităților menite să 
combată discriminarea pe motive de 
naționalitate, pentru a depăși 
prejudecățile ce au un impact asupra 
dreptului cetățenilor la liberă circulație și 
a dreptului acestora de a lucra și a trăi în 
alt stat membru.

Or. en

Justificare

Informațiile aflate în prezent la dispoziția cetățenilor cu privire la drepturile lor civile, 
sociale și cele legate de contractul de muncă sunt insuficiente, iar acest fapt creează 
obstacole semnificative în calea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul UE. Cetățenii 
trebuie informați în mod adecvat cu privire la drepturile de care dispun atunci când se mută 
în alte state membre, astfel încât să nu fie exploatați de către angajatori. 
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii, inclusiv 
drepturile membrilor de familie din țări 
terțe care însoțesc sau se alătură unor 
cetățeni ai Uniunii care se mută în alt stat 
membru;

Or. en

Justificare

Lucrătorilor din țări terțe care își au reședința legală pe teritoriul unui stat membru și 
familiilor acestora trebuie să li se garanteze aceleași drepturi de care beneficiază orice 
cetățean care își are reședința într-un stat membru al UE. A exclude persoanele care fac 
parte din această categorie de la Anul european al cetățenilor (2013) ar constitui o 
discriminare și un tratament diferențiat, în defavoarea persoanelor care trăiesc într-o Europă 
ce se consideră a fi pluralistă și multiculturală.  

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

consolidarea rolului și vizibilității centrelor 
multilingve Europe Direct, ale portalului 
web Europa ta și EURES ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii și drepturile 
lucrătorilor și ale familiilor acestora în 
țara în care sunt angajați, precum și 
inițiative cum ar fi Tineretul în mișcare;
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Or. en

Justificare

Libera circulație a persoanelor constituie un drept ce nu poate fi refuzat cetățenilor statelor 
membre ale UE și include dreptul de a munci, studia și trăi în statul membru ales de persoana 
în cauză. Rețeaua EURES are potențialul de a funcționa ca un mijloc de transmitere a 
informațiilor referitoare la drepturile lucrătorilor și oportunitățile de ocupare a unui loc de 
muncă în alte state membre.  


