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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul 
liberei circulații a lucrătorilor
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0236),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 46 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0114/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...]1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
precum și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libera circulație a lucrătorilor este una 
dintre libertățile fundamentale ale 
cetățenilor UE și unul dintre pilonii pieței 
interne în Uniune consacrat în articolul 45 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

(1) Libera circulație a lucrătorilor este una 
dintre libertățile fundamentale ale 
cetățenilor UE și unul dintre pilonii pieței 
interne în Uniune consacrat în articolul 45 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

                                               
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Europene. Punerea sa în aplicare este 
aprofundată de legislația Uniunii destinată 
să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora.

Europene. Punerea sa în aplicare este 
aprofundată de legislația Uniunii destinată 
să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora, definite la 
articolul 2 alineatul (2) din Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului1.
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora, de modificare 
a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de 
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 
30.4.2004, p. 77).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, remunerarea 
și alte condiții de lucru, asigurându-le un 
tratament egal în raport cu resortisanții 
statului membru respectiv. Libera circulație 
nu trebuie confundată cu libera prestare a 
serviciilor, care include dreptul 
întreprinderilor de a presta servicii în alt 
stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 

(3) Libera circulație a lucrătorilor oferă 
fiecărui cetățean dreptul de a circula liber 
în alt stat membru pentru a lucra și a locui 
în statul respectiv în acest scop. Aceasta îi 
protejează împotriva discriminării pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, concedierea, 
remunerarea și alte condiții de lucru, 
asigurându-le un tratament egal în raport 
cu resortisanții statului membru respectiv. 
Libera circulație nu trebuie confundată cu 
libera prestare a serviciilor, care include 
dreptul întreprinderilor de a presta servicii 
în alt stat membru și de a-și trimite („a-și 
detașa”) temporar, în acest scop, propriii 
lucrători pentru a desfășura activitățile 
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necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

necesare pentru prestarea serviciilor în 
statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație ar trebui să 
fie îmbunătățite pentru a garanta că 
lucrătorii sunt mai bine informați cu privire 
la drepturile lor, pentru a-i sprijini și a-i 
proteja în exercitarea acestor drepturi și 
pentru a combate eludarea acestor norme 
de către autoritățile publice și angajatorii 
publici sau privați.

(11) Aplicarea și monitorizarea normelor 
Uniunii privind libera circulație a 
lucrătorilor ar trebui să fie îmbunătățite 
pentru a garanta că lucrătorii sunt mai bine
informați cu privire la drepturile lor, pentru 
a-i sprijini și a-i proteja în exercitarea 
acestor drepturi și pentru a combate 
eludarea acestor norme de către autoritățile 
publice și angajatorii publici sau privați. În 
acest scop, Directiva 91/533/CEE a 
Consiliului1 ar trebui implementată și 
monitorizată în mod consecvent.
1 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 
14 octombrie 1991 privind obligația 
angajatorului de a informa salariații 
asupra condițiilor aplicabile contractului 
sau raportului de muncă (JO L 288, 
18.10.1991, p. 32).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În acest scop, este necesar să se 
prevadă norme specifice pentru asigurarea 
respectării normelor materiale care 
reglementează libertatea de circulație a 
lucrătorilor și pentru a facilita o aplicare 

(13) În acest scop, este necesar să se 
prevadă măsuri specifice pentru asigurarea 
respectării normelor materiale care 
reglementează libertatea de circulație a 
lucrătorilor și pentru a facilita o aplicare 
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mai corectă și mai uniformă a articolului 
45 din tratat și a Regulamentului (UE) nr. 
492/2011.

mai corectă și mai uniformă a articolului 
45 din tratat și a Regulamentului (UE) nr. 
492/2011.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În conformitate cu numeroase 
hotărâri ale Curții de Justiție1, derogările 
de la principiul fundamental al liberei 
circulații a lucrătorilor, pe baza 
articolului 45 alineatul (4) din TFUE, ar 
trebui să se limiteze la transferuri, 
implicând exercitarea directă sau 
indirectă a competențelor conferite de 
dreptul public și a îndatoririlor destinate 
urmăririi interesului general al statului.
1 Hotărârea din 16 iunie 1987 în cauza C-
225/85 Republica Italia, Culegere 1987, p. 
2625; hotărârea din 30 septembrie 2003 
în Cauza C-47/02 Anker, Culegere 2003, 
p. I-10471; hotărârea din 17 decembrie 
1980 în cauza C-149/79, Regatul Belgiei, 
Culegere 1980, p. I-03881; și altele.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice ar trebui să aibă 
dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 

(15) Pentru a se asigura un nivel de 
protecție mai eficient, asociațiile și 
persoanele juridice ar trebui să aibă 
dreptul, de asemenea, în urma hotărârii 
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statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească.

statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 
drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească. Statele 
membre ar trebui încurajate să 
implementeze Recomandarea Comisiei 
C(2013)3539 din 11 iunie 2013 privind 
principiile comune aplicabile acțiunilor 
colective în încetare și în despăgubire 
introduse în statele membre în cazul 
încălcării drepturilor conferite de 
legislația Uniunii, și să faciliteze 
funcționarea mecanismului aferent 
pentru a proteja în mod eficient lucrătorii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia și statele membre sunt 
încurajate să stabilească o rețea națională 
de puncte de contact, pentru a realiza 
schimburi de bune practici și a îmbunătăți 
cooperarea dintre statele membre în 
facilitarea liberei circulații a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 

(21) Statele membre ar trebui să ofere la 
scară mai largă lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și altor părți 
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interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă. Statele 
membre oferă, la cerere, informații 
similare cetățenilor săi care doresc să-și 
exercite dreptul de a se deplasa liber în alt 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

(22) Statele membre ar trebui să stabilească 
modul în care se pot oferi angajatorilor, 
lucrătorilor și altor persoane informații 
ușor accesibile și relevante privind 
dispozițiile prezentei directive, precum și 
privind dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011, 
inclusiv informații cu privire la instituția 
căreia îi sunt conferite sarcinile 
menționate la articolul 5. Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Statele membre se asigură că 
funcționarii responsabili de aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a 
prezentei directive sunt formați 
corespunzător.
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Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor migranți din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora. 
Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
ar trebui să permită justificarea unui regres 
în raport cu situația deja existentă în statele 
membre.

(23) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. De asemenea, 
statele membre au posibilitatea de a 
extinde competențele organizațiilor care se 
ocupă de sarcini legate de protecția 
lucrătorilor mobili din Uniune împotriva 
discriminării pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, astfel încât să acopere dreptul 
la tratament egal fără discriminare pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate al 
tuturor cetățenilor Uniunii și al membrilor 
de familie ai acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație, în conformitate 
cu articolul 21 din TFUE și cu Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora. 
Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
ar trebui să permită justificarea unui regres 
în raport cu situația deja existentă în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) După expirarea unui termen suficient (26) După expirarea unui termen suficient 
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de punere în aplicare a directivei, Comisia 
ar trebui să elaboreze un raport privind 
punerea sa în aplicare, în care va analiza în 
special necesitatea de a prezenta eventual o 
propunere destinată să asigure o mai bună 
respectare a legislației Uniunii privind 
libera circulație.

de punere în aplicare a directivei, Comisia 
ar trebui să elaboreze un raport privind 
punerea sa în aplicare, în care va analiza în 
special necesitatea de a prezenta eventual o 
propunere destinată să asigure o mai bună 
respectare a legislației Uniunii privind 
libera circulație a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă un lucrător devine șomer, 
condițiile de reinserție sau de reangajare

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său, 
demersuri judiciare și/sau administrative 
prevăzute pentru respectarea drepturilor în 
temeiul articolului 45 din tratat și al 
articolelor 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 
492/2011.

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
juridice, care au, în conformitate cu 
criteriile prevăzute în legislația lor 
națională, un interes legitim în a se asigura 
de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, au dreptul de a întreprinde, în 
numele sau în sprijinul lucrătorului și al 
membrilor familiei acestuia, cu 
consimțământul său, demersuri judiciare 
și/sau administrative prevăzute pentru 
respectarea drepturilor în temeiul 
articolului 45 din TFUE și al articolelor 1-
10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții 
naționale, care au obiective similare, dar 
care se ocupă de o gamă mai largă de 
motive de discriminare. În acest caz, statul 
membru trebuie să aloce organismului 
existent suficiente resurse în vederea 
îndeplinirii sarcinilor suplimentare, pentru 
a garanta că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

(1) Statele membre desemnează o 
structură, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea, analiza, 
monitorizarea și susținerea egalității de 
tratament pentru toți lucrătorii sau membrii 
familiilor lor, fără discriminare pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și adoptă 
dispozițiile necesare pentru funcționarea 
unor astfel de organisme. Aceste 
organisme pot să facă parte din agenții sau 
organisme naționale existente, care au 
obiective similare, dar care se ocupă de o 
gamă mai largă de motive de discriminare. 
În acest caz, statul membru trebuie să aloce 
organismului existent suficiente resurse în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
suplimentare, pentru a garanta că 
activitatea în curs a acestor organisme nu 
va avea de suferit.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 
acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen pentru 
lucrătorii sau membrii familiilor acestora 

(a) fără a aduce atingere dreptului 
lucrătorilor sau al membrilor familiilor 
acestora și al asociațiilor și organizațiilor 
sau al altor persoane juridice menționate la 
articolul 4, furnizarea de asistență juridică 
independentă și/sau de alt gen oferită 
gratuit pentru lucrătorii sau membrii 
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care doresc să înainteze o plângere; familiilor acestora care doresc să înainteze 
o plângere;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate;

(b) desfășurarea unor studii și analize 
independente privind discriminarea pe 
motiv de cetățenie sau naționalitate;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență 
existente la nivelul Uniunii, precum 
Europa ta, SOLVIT, EURES, Rețeaua 
întreprinderilor europene și ghișeele unice.

(3) Statele membre se asigură că 
organismele existente sau nou-create 
cunosc și utilizează informațiile existente și 
colaborează cu serviciile de asistență
existente la nivel național, prin 
intermediul punctelor de contact, și la 
nivelul Uniunii, prin intermediul, printre 
altele, al programelor Europa ta, SOLVIT, 
EURES, al Rețelei întreprinderilor 
europene, al punctelor unice de contact și 
al Rețelei europene a punctelor naționale 
de contact..

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Când mai multe organisme sunt 
responsabile de sarcinile menționate la 
articolul 5 alineatul (1), statele membre 
asigură coordonarea și cooperarea între 
aceste organisme, pentru a evita 
suprapunerile și deficitul de competențe.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile 
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care sunt 
deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 
adecvate și pe întreg teritoriul lor.

(1) Statele membre se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile 
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care sunt 
deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză, în special lucrători și 
angajați, prin toate mijloacele adecvate și 
pe întreg teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate privind drepturile conferite de 

(2) Statele membre furnizează, prin 
intermediul punctelor naționale de 
contact, informații clare, ușor accesibile, 
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legislația Uniunii în materie de liberă
circulație a lucrătorilor. . . Aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile și 
prin intermediul portalurilor Europa ta și 
EURES.

complete și actualizate, în mai multe limbi,
privind drepturile conferite de legislația 
Uniunii referitoare la libera circulație a 
lucrătorilor și privind mijloacele 
disponibile de protecție juridică și căile de 
atac. De asemenea, statele membre sunt 
încurajate să creeze un site internet 
multilingv dedicat informării pe tema 
libertății de circulație a lucrătorilor. 
Aceste informații ar trebui să fie ușor 
accesibile și prin intermediul portalurilor 
Europa ta și EURES.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre furnizează informații 
clare, ușor accesibile, complete și 
actualizate cu privire la dreptul la libera 
circulație a lucrătorilor, la cerere, pentru 
proprii lor cetățeni care doresc să-și 
exercite dreptul de a se deplasa liber în alt 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 

Nu mai târziu de cinci ani de la expirarea 
termenului de transpunere, Comisia 
înaintează un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European cu privire la 
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punerea în aplicare a prezentei directive, în 
vederea formulării, după caz, a 
modificărilor necesare.

punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive și propune, dacă este cazul, 
modificările pe care le consideră 
necesare.

Or. en


