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Amendamentul 33
Laurence J.A.J. Stassen
Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii 
a Uniunii, care să permită lucrătorilor să 
se deplaseze din zonele cu rată ridicată a 
șomajului în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

(2) Libera circulație a persoanelor și a 
lucrătorilor s-a dovedit a fi o dezamăgire 
serioasă: afluxul de forță de muncă mai 
ieftină din Europa de Est scoate afară 
vest-europeni de pe piața forței de muncă 
(prin concurență neloială) și cauzează 
infracțiuni și alte probleme.

Or. nl

Amendamentul 34
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii 
a Uniunii, care să permită lucrătorilor să 
se deplaseze din zonele cu rată ridicată a 
șomajului în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

(2) Creșterea nivelului șomajului cauzată 
de actuala criză a dus la o creștere uriașă 
în mobilitatea involuntară a lucrătorilor 
din mai multe state membre, determinată 
de necesitate. Singura modalitate de a 
combate această tendință este de a oferi și 
de a crește o ocupare corespunzătoare a 
forței de muncă de înaltă calitate în toate 
statele membre afectate, asigurându-se 
astfel că libera circulație va avea la bază 
invariabil alegerea și nu necesitatea.

Or. pt

Amendamentul 35
Norica Nicolai
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
deplaseze din zonele cu rată ridicată a 
șomajului în zone în care există o penurie 
de forță de muncă, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

(2) Libera circulație a lucrătorilor este, de 
asemenea, un element esențial pentru 
dezvoltarea unei veritabile piețe a muncii a 
Uniunii, care să permită lucrătorilor să se 
mute în zonele cu mai multe oportunități 
de angajare, să sprijine mai multe 
persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 36
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „Guvernarea economică” și politicile 
sale de angajare au încurajat piețe de 
muncă mai flexibile, menite să distrugă 
protecție socială și statul bunăstării, 
drepturile lucrătorilor, negocierea 
colectivă etc., având ca rezultat faptul că 
lucrătorii sunt presați să accepte condiții 
de muncă care încalcă drepturi lor de 
angajare și drepturile sociale. Politicile de 
ocupare bazate pe „semestrul european” 
și „guvernarea economică” sunt, 
afectează negativ protejarea drepturilor 
lucrătorilor din perspectiva liberei 
circulații;

Or. pt

Amendamentul 37
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Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) întrucât statele membre trebuie să 
adopte măsuri vizând eradicarea 
discriminării și a inegalităților în ceea ce 
privește diferențele de remunerare pe 
piața forței de muncă din Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 38
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.

(5) Cu toate acestea, exercitarea efectivă a 
libertății de circulație a lucrătorilor este 
încă o provocare majoră și, de foarte multe 
ori, lucrătorii nu își cunosc drepturile la 
liberă circulație. Ei se confruntă încă cu 
problema discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate atunci când se 
deplasează dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene în altul. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată, după cum reiese din statisticile 
legate de problemele cetățenilor rezolvate 
în cadrul sistemului european SOLVIT.

Or. cs

Amendamentul 39
Barbara Matera

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul pachetului privind ocuparea 
forței de muncă din 18 aprilie 2012 
(Comunicarea Comisiei „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă”), Comisia 
își anunța intenția „să prezinte o propunere 
legislativă pentru a susține lucrătorii mobili 
(oferind informații și consiliere) în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor conferite de 
Tratat și de Regulamentul (CE) nr. 
492/2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii”.

(8) În cadrul pachetului privind ocuparea 
forței de muncă din 18 aprilie 2012 
(Comunicarea Comisiei „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă”), Comisia 
își anunța intenția „să prezinte o propunere 
legislativă pentru a susține lucrătorii mobili 
(oferind informații și consiliere) în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor conferite de 
Tratat și de Regulamentul (CE) nr. 
492/2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii”. Urmărind 
să realizeze acest obiectiv, Comisia se 
angajează nu doar să faciliteze 
mobilitatea lucrătorilor în cadrul Uniunii 
în favoarea regiunilor cu un deficit de 
muncă, ci și să asigure că aceștia își pot 
exercita drepturile mai liber, și, de 
preferință integral.

Or. it

Amendamentul 40
Barbara Matera

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație în scop de 
muncă și a urmări respectarea acestor 
norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să-i protejeze 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate și a oricărui 
obstacol nejustificat în calea exercitării 
acestui drept.

(12) Pentru a asigura aplicarea corectă a 
normelor materiale privind drepturile 
lucrătorilor la libera circulație în scop de 
muncă și a urmări respectarea acestor 
norme, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate care să-i protejeze 
împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, religie, rasă, 
gen sau orientare sexuală și a oricărui 
obstacol nejustificat în calea exercitării 
acestui drept.

Or. it
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Amendamentul 41
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Egalitatea de remunerare și 
condițiile de muncă pentru muncă de 
valoare egală la același loc de muncă, în 
toate domeniile profesionale - indiferent 
dacă lucrătorii sunt bărbați sau femei -
este un principiu care trebuie respectate 
cu strictețe, fiind prin urmare esențială 
familiarizarea cu contractele colective de 
muncă, precum și respectarea acestora.

Or. pt

Amendamentul 42
Barbara Matera

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

(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 
mai corectă și mai uniformă a articolului 
45 din tratat și a Regulamentului (UE) nr. 
492/2011. În special, pentru a asigura un 
tratament egal pentru toți cetățenii UE, 
statele membre trebuie să adopte măsuri 
specifice în ceea ce privește membrii cei 
mai vulnerabili ai societății. Trebuie 
adoptate măsuri specifice pentru a 
satisface nevoile specifice ale femeilor 
care își exercită dreptul la libera 
circulație, femei care sunt mame singure 



PE516.958v01-00 8/23 AM\1002208RO.doc

RO

și / sau au copii cu dizabilități sau 
îngrijesc rudele în vârstă. 

Or. it

Amendamentul 43
Barbara Matera

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, lucrătorii care au 
făcut obiectul unei discriminări pe motiv 
de cetățenie sau naționalitate sau al unei 
restricții nejustificate în exercitarea 
dreptului lor la liberă circulație ar trebui să 
dispună de mijloace de protecție juridică și 
de căi de atac adecvate și eficiente. În cazul 
în care statele membre prevăd doar 
proceduri administrative, ele se asigură că 
orice decizie administrativă poate fi 
contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, în temeiul articolului 47 din 
Cartă.

(14) În acest context, lucrătorii care au 
făcut obiectul unei discriminări pe motiv 
de naționalitate, religie, rasă, gen sau 
orientare sexuală, sau al unei restricții 
nejustificate în exercitarea dreptului lor la 
liberă circulație ar trebui să dispună de 
mijloace de protecție juridică și de căi de 
atac adecvate și eficiente. În cazul în care 
statele membre prevăd doar proceduri 
administrative, ele se asigură că orice 
decizie administrativă poate fi contestată în 
fața unei instanțe judecătorești, în temeiul 
articolului 47 din Cartă.

Or. it

Amendamentul 44
Barbara Matera

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 
statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime, fără 
a aduce atingere normelor de procedură de 

(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 
statelor membre, să întreprindă demersuri 
în numele sau în sprijinul unei victime a 
discriminării, fără a aduce atingere 
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drept intern cu privire la reprezentarea și 
apărarea în instanța judecătorească.

normelor de procedură de drept intern cu 
privire la reprezentarea și apărarea în 
instanța judecătorească.

Or. it

Amendamentul 45
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre ar trebui să aplice 
în mod adecvat „Agenda privind munca 
decentă” a OIM și a ONU, prin 
modificarea orientării politicilor europene 
și naționale de ocupare a forței de muncă, 
pentru a promova conceptul de „muncă 
decentă”, în toate aspectele sale, aceasta 
fiind o condiție prealabilă pentru 
protejarea drepturilor sociale ale 
lucrătorilor și a familiilor lor, în ceea ce 
privește în libera circulație.

Or. pt

Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru să decidă dacă sarcinile 
menționate la articolul 5 din prezenta 
directivă sunt atribuite unui organism
existent care să se ocupe de o gamă mai 
largă de motivele de discriminare. În cazul 
în care sarcinile menționate la articolul 5 
vor fi îndeplinite prin extinderea 

(18) Statele membre sunt încurajate să 
atribuie sarcinile menționate la articolul 5 
din prezenta directivă unei entități deja 
existente, care se ocupă de problematica 
egalității, în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/43/CE sau care se 
ocupă de o gamă mai largă de motivele de 
discriminare. În cazul în care sarcinile 
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mandatului unui organism existent sau al 
unei structuri existente, statul membru ar 
trebui să aloce organismului existent 
suficiente resurse în vederea îndeplinirii 
sarcinilor suplimentare, pentru a se garanta 
că activitatea în curs a acestor organisme 
nu va avea de suferit.

menționate la articolul 5 vor fi îndeplinite 
prin extinderea mandatului unui organism 
existent sau al unei structuri existente, 
statul membru ar trebui să aloce 
organismului existent suficiente resurse
suplimentare în vederea îndeplinirii 
sarcinilor suplimentare, pentru a se garanta 
prevederea eficientă și adecvată a tuturor 
funcțiilor organismului respectiv, și în 
special faptul că activitatea în curs a 
acestor organisme nu va avea de suferit.

Or. en

Justificare

Pe baza contribuțiilor Equinet, rețeaua europeană a organismelor care se ocupă de 
problematica egalității.

Amendamentul 47
Barbara Matera

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu organizațiile 
neguvernamentale și între partenerii sociali 
pentru a aborda și a combate diferite forme 
de discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate.

(20) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul cu organizațiile 
neguvernamentale și între partenerii sociali 
pentru a aborda și a combate diferite forme 
de discriminare pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate, religie, rasă, gen sau 
orientare sexuală.

Or. it

Amendamentul 48
Norica Nicolai

Propunere de directivă
Considerentul 21
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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 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

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

Or. en

Amendamentul 49
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Statele membre și toate părțile 
interesate ar trebui să facă lucrătorii mai 
conștienți de drepturile lor și de 
mijloacele prin care se pot reglementa 
raporturile de muncă și condițiile de 
muncă și de viață (dreptul muncii, 
contractele colective, prevederile de 
securitate socială, locuințele, educația, 
îngrijirea copiilor, etc.).

Or. pt

Amendamentul 50
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Măsurile eficiente de protecție 
prevăzute de inspecțiile de muncă sunt un 
mijloc esențial pentru garantarea 
egalității tratament și combaterea muncii 
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la negru, a dumpingului social și a 
discriminării bazată nu doar pe 
naționalitate, ci și a discriminării de gen, 
dat fiind faptul că femeile migrante sunt 
adesea dublu discriminate. Prin urmare, 
autoritățile care desfășoară inspecții de 
muncă ar trebui să fie aibă la dispoziție 
resurse suficiente.

Or. pt

Amendamentul 51
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Mai mult, trebuie îmbunătățite 
cooperarea și coordonarea între 
inspectoratele de muncă din regiunile 
transfrontaliere.

Or. pt

Amendamentul 52
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 22 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Statele membre ar trebui să se ocupe 
de problema falșilor lucrători 
independenți din rândul lucrătorilor 
migranți, oferindu-le accesul la drepturile 
sociale și de muncă și la protecție socială.

Or. pt

Amendamentul 53
Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) accesul la avantajele sociale și fiscale; (c) accesul la avantajele sociale și fiscale, 
în special cele referitoare la sănătate, 
protecție socială și asigurări de șomaj;

Or. fr

Amendamentul 54
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că se adoptă 
și sunt disponibile proceduri judiciare 
și/sau administrative rapide, inclusiv în 
cazurile în care consideră că acest lucru 
este necesar, proceduri de conciliere, 
pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul 
articolului 45 din tratat și al articolelor 1-
10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 
pentru toți lucrătorii și membrii familiilor 
acestora care consideră că au suferit sau 
suferă de pe urma unor restricționări 
nejustificate ale dreptului lor la liberă 
circulație sau se consideră nedreptățiți prin 
neaplicarea principiului egalității de 
tratament, chiar și după ce relația în care se 
presupune că a avut loc discriminarea s-a 
încheiat.

Or. fr

Amendamentul 55
Barbara Matera

Propunere de directivă
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Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor restricționări nejustificate ale 
dreptului lor la liberă circulație sau se 
consideră nedreptățiți prin neaplicarea 
principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile proceduri judiciare și/sau 
administrative, inclusiv în cazurile în care 
consideră că acest lucru este necesar, 
proceduri de conciliere, pentru îndeplinirea 
obligațiilor în temeiul articolului 45 din 
tratat și al articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 pentru 
toți lucrătorii și membrii familiilor acestora 
care consideră că au suferit sau suferă de 
pe urma unor discriminări din motive de 
naționalitate, religie, rasă, gen sau 
orientare sexuală sau restricționări 
nejustificate ale dreptului lor la liberă 
circulație sau se consideră nedreptățiți prin 
neaplicarea principiului egalității de 
tratament, chiar și după ce relația în care se 
presupune că a avut loc discriminarea s-a 
încheiat.

Or. it

Amendamentul 56
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură, prin orice 
mijloace pe care le consideră eficace, că 
cetățenii în cauză sunt informate în 
legătură cu drepturile lor; 

Or. fr

Amendamentul 57
Minodora Cliveti
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să elimine 
obstacolele din calea mobilității 
lucrătorilor oferindu-le femeilor care își 
însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat 
membru servicii adecvate pentru a facilita 
integrarea acestora în noul mediu social 
și cultural, de exemplu, cursuri de limbi și 
cursuri de formare profesională.

Or. en

Amendamentul 58
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) statele membre trebuie să se asigure 
că copiii lucrătorilor mobili din UE nu se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește 
naționalitatea sau cetățenia lor, ca 
urmare a deciziilor profesionale luate de 
părinți, și că nevoile specifice ale copiilor 
lucrătorilor mobili sunt evaluate într-o 
manieră adecvată, pentru a se putea 
implementa politici eficiente în acest sens;

Or. en

Amendamentul 59
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1c) statele membre trebuie să 
îmbunătățească situația copiilor lăsați 
acasă de părinți și să îi ajute să se dezvolte 
normal, să beneficieze de educație și de o 
viață socială corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 60
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) statele membre trebuie să le acorde o 
atenție specială lucrătoarelor care se
mută în străinătate pentru locuri de 
muncă care implică îngrijirea copiilor sau 
a persoanelor în vârstă, precum baby-
sitteri, „au pair”, bone sau asistente 
medicale,menajere, ce sunt adesea 
angajate de către entități private, precum 
familii sau membri ai familiei și lucrează 
fără un contract de muncă sau ilegal și, 
prin urmare, nu se bucură de drepturile și 
avantajele care există în ceea ce privește 
securitatea socială, asistența medicală 
etc.;

Or. en

Amendamentul 61
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) statele membre trebuie să asigure 
tratamentul egal al lucrătorilor, alături de 
protecția adecvată a drepturilor de 
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muncă, în conformitate cu normele 
aplicabile în statul membru respectiv, 
indiferent dacă normele sunt prevăzute de 
legislația națională sau de contracte 
colective; Principiul „plată egală pentru 
muncă egală”, combinat cu cel al 
egalității de gen trebuie să se aplice pe 
întreg teritoriul UE, pentru a preveni 
dumpingului salarial și social; statele 
membre trebuie să se asigure că libera 
circulație nu este niciodată o sursă de 
exploatare, din perspectiv tratamentului 
inegal, dumpingului salarial și social; 

Or. en

Amendamentul 62
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Statele membre trebuie să își 
intensifice eforturile comune pentru a 
controla, urmări și sancționa munca 
forțată și munca nedeclarată, asigurând 
sancționarea acestor forme de muncă; 
statele membre trebuie să asigure 
protecția victimelor muncii forțate, în 
special a femeilor și copiilor;

Or. en

Amendamentul 63
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o (1) Statele membre desemnează o 
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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.

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, inclusiv pentru 
garantarea independenței lor complete.
Statele membre se asigură că aceste 
organisme au o abordare ce respectă 
perspectiva de gen în toate etapele 
procesului. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții naționale, care au 
obiective similare, precum cele menționate 
la articolul 13 din directiva 2000/43/CE 
sau 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 funcționarea eficientă și 
adecvată a organismului respectiv și mai 
ales că activitatea în curs a acestor 
organisme nu va avea de suferit.

Or. en

Justificare

Pe baza datelor obținute de la Equinet, rețeaua europeană a organismelor care se ocupă de 
problematica egalității.

Amendamentul 64
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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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.

de respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, pot întreprinde, în numele sau în 
sprijinul lucrătorului și al membrilor 
familiei acestuia, cu consimțământul său 
explicit, 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.

Or. fr

Amendamentul 65
Elisabeth Morin-Chartier

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 mai ales 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.

Or. fr

Amendamentul 66
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Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aceste organisme trebuie să 
informeze, să faciliteze și să simplifice 
procedurile administrative pe teme legate 
de libera circulație a lucrătorilor, cum ar 
fi obținerea permisului de ședere, a 
permisului de lucru, portabilitatea 
drepturilor de securitate socială, 
accesibilitatea îngrijirilor medicale, 
rambursarea cheltuielilor medicale, 
evitarea dublei impuneri, transferul 
înmatriculării autovehiculelor, transferul 
copiilor în sistemul de învățământ etc., 
acordând o atenție specială femeilor, în 
special mamelor singure;

Or. en

Amendamentul 67
Barbara Matera

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) chestiuni referitoare la tratamentul 
egal al bărbaților și femeilor;

Or. it

Amendamentul 68
Barbara Matera

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b



AM\1002208RO.doc 21/23 PE516.958v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate, religie, rasă, gen sau 
orientare sexuală;

Or. it

Amendamentul 69
Minodora Cliveti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că aceste 
organisme vor monitoriza situația de 
agențiilor și a organizațiilor care oferă 
locuri de muncă pentru lucrătorii din alte 
state membre și vor detecta ocuparea 
forței de muncă pe piața ilegală sau la 
negru, precum și agențiile sau 
organizațiile care oferă locuri de muncă 
fictive. Acestea, de asemenea, ar trebui să 
coopereze cu agențiile sau organizațiile 
partenere din alte state membre ale UE, 
pentru a identifica astfel de situații, 
resursele necesare pentru a îndeplini 
aceste sarcini ar trebui să fie alocate din 
Fondul Social European;

Or. en

Amendamentul 70
Minodora Cliveti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(3b) Organismele create sau existente din 
statele membre trebuie să monitorizeze 
contractele încheiate mai ales de femei, 
care ar trebui să corespundă realității, 
astfel încât femeile să nu devină victime 
ale prostituției forțate și ale traficului de 
ființe umane.

Or. en

Amendamentul 71
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) În toate cazurile, se va publica un 
raport anual care va face un bilanț al 
activității structurii create și va formula 
propuneri;

Or. fr

Amendamentul 72
Barbara Matera

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care are au, în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale, un interes legitim să contribuie 
la lupta împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, în vederea 
promovării principiului egalității de 
tratament.

Statele membre încurajează dialogul cu 
organizațiile neguvernamentale și 
partenerii sociali care are au, în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale, un interes legitim să contribuie 
la lupta împotriva discriminării pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate, sau orice alt 
motiv, în vederea promovării principiului 
egalității de tratament.

Or. it

Amendamentul 73
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Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

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

Or. fr


