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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

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 
Europene. Punerea sa în aplicare este 
aprofundată de legislația Uniunii destinată 
să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora. 

(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 
Europene. Punerea sa în aplicare este 
aprofundată de legislația Uniunii destinată 
să garanteze exercitare deplină a 
drepturilor conferite cetățenilor Uniunii și 
membrilor familiilor acestora. Este esențial 
să se asigure că această libertate 
fundamentală ia întotdeauna în 
considerare principiul egalității între 
femei și bărbați și promovarea egalității 
de șanse în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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 zone în care există o penurie de 
forță de muncă, să sprijine mai multe 
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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.

persoane să-și găsească posturi mai bine 
adaptate competențelor lor și să elimine 
blocajele apărute pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce privește lucrătorii și familiile 
lucrătorilor care își exercită dreptul la 
libera circulație, articolul 45 din tratat 
conferă drepturi substanțiale pentru 
exercitarea acestei libertăți fundamentale, 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii.

(4) Dreptul de liberă circulație a 
lucrătorilor are un impact important 
asupra vieții de familie și a opțiunilor 
educaționale și profesionale ale 
lucrătorilor și partenerilor acestora. În 
ceea ce privește lucrătorii și familiile 
lucrătorilor care își exercită dreptul la 
libera circulație, articolul 45 din tratat 
conferă drepturi substanțiale pentru 
exercitarea acestei libertăți fundamentale, 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii și 
în Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004. Atunci când se aplică Regulamentul 
(UE) 492/2011, Directiva 2004/38/CE și 
prezenta directivă, statele membre nu 
trebuie să discrimineze lucrătorii și 
membrii familiilor acestora pe oricare 
dintre motivele enumerate la articolul 21 
din Carta drepturilor fundamentale, 
inclusiv pe motive de orientare sexuală.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre ar trebui să asigure o 
recunoaștere reciprocă a diferitelor 
parteneriate legale și a drepturilor 
derivate, pentru a evita orice discriminare 
pe motiv de orientare sexuală sau de 
concepții de viață ale lucrătorilor 
migranți. Statele membre ar trebui să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
drepturilor ce decurg din adoptarea unui 
copil, aceasta fiind o condiție prealabilă 
atunci când se analizează mutarea într-un 
alt stat membru din motive profesionale.

Or. en

Amendamentul 5

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) 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. Lucrătorii suferă și de efectele 
exacerbate ale discriminării multiple pe 
motive de rasă sau origine etnică, religie 
sau convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală și sex. Așadar, există o 
discrepanță între legislația și aplicarea sa în 
practică, discrepanță care ar trebui 
eliminată.
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Această discrepanță se înregistrează și în 
cazul anumitor grupuri vulnerabile, cum 
ar fi lucrătorii casnici, persoanele cu 
dizabilități sau persoanele analfabete.  
Prin urmare, trebuie aplicate măsuri 
specifice pentru a permite acestor grupuri 
să se bucure de dreptul lor de a lucra într-
un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 8

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” și a 
îndemnat statele membre să asigure o mai 
bună cunoaștere a drepturilor conferite de 
legislația UE cu privire la 
antidiscriminare, egalitate de gen și libera 
circulație a lucrătorilor și să deschidă și 
să faciliteze accesul cetățenilor UE la 
posturile din sectorul public, în 
conformitate cu legislația UE interpretată 
de Curtea de Justiție. Comisia a 
îndemnat, de asemenea statele membre să 
asigure aplicarea integrală a Directivei 
2006/54/CE privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă;
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Lucrătorii au mai multe șanse să li 
se respecte drepturile dacă au organizații 
care să le reprezinte interesele.  Statele 
membre ar trebui să faciliteze și să 
sprijine organizarea și reprezentarea 
intereselor lucrătorilor din alte state 
membre, în special a lucrătorilor 
vulnerabili, cum ar fi lucrătorii sezonieri 
și lucrătorii pe piața internă sau lucrătorii 
sexuali.

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 
interesate informații cu privire la termenii 
și condițiile de încadrare în muncă.

(21) Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziția lucrătorilor din alte state 
membre, angajatorilor și a părților 
interesate, toate informațiile relevante cu 
privire la locuințe, asigurări de sănătate, 
avantaje fiscale și factori de constrângere 
fiscală pentru partenerul lucrătorului, 
impozite și beneficii legate de îngrijirea 
copiilor și de drepturile de pensii, într-un 
mod accesibil și în limbile relevante.  
Statele membre ar trebui să asigure că 
lucrătorii și membrii familiilor acestora 
pot urma cursuri de limbă la prețuri 
accesibile.
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Amendamentul 9

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, în special pentru 
a asigura egalitatea de șanse pentru femei 
și bărbați în ceea ce privește folosirea 
dreptului la liberă circulație. 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.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) După expirarea unui termen suficient 
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. 

(26) După expirarea unui termen suficient 
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. Această evaluare trebuie 
să aibă și o perspectivă de gen.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
dreptul la nediscriminare (articolul 21 și în 
special alineatul (2) privind 
nediscriminarea pe motiv de cetățenie), 
dreptul de negociere și de acțiune colectivă 
(articolul 28), dreptul la condiții de muncă 
echitabile și corecte (articolul 31), 
libertatea de circulație și de ședere 
(articolul 45) și dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil (articolul 
47). Ea trebuie să fie pusă în aplicare în 
conformitate cu aceste drepturi și principii. 

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 
dreptul la nediscriminare (articolul 21 și în 
special alineatul (1) privind 
nediscriminarea din motive de sex și 
alineatul (2) privind nediscriminarea pe 
motiv de cetățenie), dreptul de negociere și 
de acțiune colectivă (articolul 28), dreptul 
la condiții de muncă echitabile și corecte 
(articolul 31), libertatea de circulație și de 
ședere (articolul 45) și dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47). Ea trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
remunerarea și concedierea;

(b) condițiile de încadrare în muncă și de 
muncă, în special în ceea ce privește 
nediscriminarea pe orice motiv, 
remunerarea și concedierea;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dreptul la muncă

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accesul la securitate socială, inclusiv 
la asistență medicală;

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) afilierea la organizații sindicale; (d) afilierea la organizații sindicale și la 
alte organizații în domeniul muncii 

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) accesul la educație pentru copiii 
lucrătorilor.

(g) accesul la educație inclusiv la educația 
și îngrijire la vârste mici pentru copiii 
lucrătorilor

Or. en

Amendamentul 17

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 

(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 sau 
restricționări nejustificate ale dreptului lor 
la liberă circulație sau se consideră 



PE516.697v01-00 12/18 PA\944204RO.doc

RO

principiului egalității de tratament, chiar și 
după ce relația în care se presupune că a 
avut loc discriminarea s-a încheiat.

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. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură nu numai 
disponibilitatea acestor proceduri, dar, 
sunt, de asemenea, obligate să creeze 
sisteme de informare pentru a se asigura 
că lucrătorii și familiile lor, indiferent de 
cunoștințele lor lingvistice, știu de 
existența lor și le cunosc mecanismele și 
procedurile.

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că 
lucrătorii care demarează proceduri 
judiciare sau administrative nu sunt 
tratați defavorabil de către angajatorii lor.

Or. en
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Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legile și practicile lor 
naționale, există mecanismele necesare 
care să permită lucrătorilor să solicite și 
să primească orice drept care li se cuvine 
și/sau că părțile terțe pot acționa în 
numele lor în acest sens.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii. 

(2) Prevederile alineatului (3) se aplică 
fără a aduce atingere normelor naționale 
privind termenele acordate pentru 
asigurarea respectării acestor drepturi. 
Aceste termene trebuie să fie stabilite astfel 
încât să nu poată fi considerate ca fiind 
capabile să facă practic imposibilă sau 
excesiv de dificilă exercitarea drepturilor 
conferite de legislația Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 

(1) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau alte persoane 
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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.

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, dacă este cazul, 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.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că aceste 
asociații și organizații au acces 
nerestricționat la lucrătorii în cauză, în 
cadrul pregătirii cererilor în grup, sau a 
monitorizării rezultatelor acestora.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere normelor naționale privind 
termenele acordate pentru asigurarea 
respectării acestor drepturi. Aceste termene 
trebuie să fie stabilite astfel încât să nu 
poată fi considerate ca fiind capabile să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 

(2) Prevederile alineatului (4) se aplică 
fără a aduce atingere normelor naționale 
privind termenele acordate pentru 
asigurarea respectării acestor drepturi. 
Aceste termene trebuie să fie stabilite astfel 
încât să nu poată fi considerate ca fiind 
capabile să facă practic imposibilă sau 
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dificilă exercitarea drepturilor conferite de 
legislația Uniunii. 

excesiv de dificilă exercitarea drepturilor 
conferite de legislația Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 25

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. 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, 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 26

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

privind discriminarea pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate și în combinație cu 
discriminarea care are la bază orice alte 
motive;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialog Reprezentarea intereselor și Dialog 

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să se asigure 
că organismul care sprijină egalitatea de 
tratament promovează în mod activ 
reprezentarea intereselor și garantează că 
lucrătorii și familiile acestora care își 
exercită dreptul la libera circulație își 
cunosc drepturile și pot face uz de 
acestea.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre facilitează și sprijină 
organizarea lucrătorilor din alte state 
membre, în special a grupurilor 
vulnerabile care lucrează în afara 
structurilor formale, cum ar fi lucrătorii 
sezonieri, cei care îngrijesc, lucrătorii 
casnici sau lucrătorii sexuali.  Statele 
membre le oferă, de asemenea, 
lucrătorilor informații despre posibilitățile 
de a se înscrie într-un sindicat și 
facilitează recunoașterea calității de 
membru de sindicat într-un alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 30

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 și sprijină
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.

Or. en
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Amendamentul 31

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 nu numai 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive, împreună cu dispozițiile
relevante ale articolelor 1-10 din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011, ci și o 
gamă largă de alte reguli legate de 
securitatea socială, inclusiv prestațiile 
familiale, drepturile la locul de muncă, 
condițiile de muncă, obligațiile fiscale, 
recunoașterea familiei, învățarea limbilor 
străine, care sunt importante pentru 
lucrători și familiile acestora ce își 
exercită dreptul la libera circulație, sunt 
aduse la cunoștința persoanelor în cauză 
prin toate mijloacele adecvate și pe întreg 
teritoriul lor.  

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pun la dispoziția 
persoanelor în cauză informații legate de 
alte dispoziții naționale privind lucrătorii 
și familiile acestora care își exercită 
dreptul la libera circulație.   

Or. en


