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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 regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0794),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 48 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0005/2011),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2011),

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 sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

”(1) Statele membre notifică în scris 
Comisiei Europene declarațiile efectuate în 
conformitate cu articolul 1 litera (l), 
legislațiile și regimurile prevăzute la 
articolul 3, convențiile realizate conform 

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

dispozițiilor de la articolul 8 alineatul (2), 
prestațiile minime menționate la articolul 
58, precum și modificările de fond care ar 
urma să fie introduse ulterior. Aceste 
notificări indică data […] de la care 
prezentul regulament se aplică 
regimurilor specificate în declarațiile 
statelor membre.”

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) legislației statului membru în care este 
situat sediul sau locul de desfășurare a 
activității întreprinderii sau angajatorului 
dacă el/ea este angajat(ă) de o întreprindere 
sau de un angajator sau

(i) legislației statului membru în care este 
situat sediul sau locul de desfășurare a 
activității întreprinderii sau angajatorului 
dacă el/ ea este angajat(ă) de o 
întreprindere sau de un angajator sau
legislației statului membru în care se află 
sediul înregistrat sau locul de desfășurare 
al activității întreprinderii sau 
angajatorilor, dacă este angajată de două 
sau mai multe întreprinderi sau 
angajatori care își au sediul sau locul de 
desfășurare a activității într-un singur stat 
membru; sau

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) legislației statului membru în care este 
situat sediul sau locul de desfășurare a 
activității întreprinderii sau angajatorului în 
afara statului membru de reședință dacă 
el/ea este angajat(ă) de două sau mai multe 
întreprinderi sau angajatori și cel puțin una 
dintre aceste întreprinderi își are sediul 
sau locul de desfășurare a activității într-
un singur stat membru în afara statului 
membru de reședință sau

(ii) legislației statului membru în care este 
situat sediul sau locul de desfășurare a 
activității întreprinderii sau angajatorului în 
afara statului membru de reședință dacă 
el/ea este angajat(ă) de două sau mai multe 
întreprinderi sau angajatori care își au
sediul sau locul de desfășurare a activității
două state membre, din care unul este 
statul membru de reședință; or

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) legislației statului membru de reședință 
dacă el/ea este angajat(ă) de două sau mai 
multe întreprinderi sau angajatori al căror 
sediu sau loc de desfășurare a activității
este situat în state membre diferite în afara 
statului membru de reședință.

(iii) legislației statului membru de reședință 
dacă el/ea este angajat(ă) de două sau mai 
multe întreprinderi sau angajatori și dacă 
cel puțin două dintre acestea își au sediul 
sau locul de desfășurare a activității în 
state membre diferite de statul membru de 
reședință.”

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statutul Comisiei administrative se 
stabilește de comun acord de către membrii 

(2)Comisia administrativă hotărăște cu 
majoritate calificată, astfel cum se
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săi. definește în tratate, cu excepția adoptării 
statului său, care se stabilește de comun 
acord de către membrii săi.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate celelalte cazuri, Comisia 
administrativă hotărăște cu majoritate 
calificată, astfel cum se definește în 
tratate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 987/2009
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(c) în alte cazuri, legislația statului 
membru a cărei aplicare a fost mai întâi 
solicitată, atunci când persoana desfășoară 
o activitate sau activități în două sau mai 
multe state membre.”

„(c) în toate celelalte cazuri, legislația 
statului membru a cărei aplicare a fost mai 
întâi solicitată, atunci când persoana 
desfășoară o activitate sau activități în două 
sau mai multe state membre.”

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Anexa XI
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) În secțiunea „GERMANIA”, 
punctul 2 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere articolului 5 litera 
(a) din prezentul regulament și articolului 
7 din volumul VI al Codului Social 
(Sozialgesetzbuch VI), o persoană care 
deține o asigurare obligatorie într-un alt 
stat membru sau care primește o pensie 
pentru limită de vârstă în temeiul 
legislației altui stat membru poate 
subscrie la regimul de asigurare 
voluntară din Germania.”

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – litera -ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
Anexa XI

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) În secțiunea „FRANȚA”, se elimină 
punctul 1.

Or. en


