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Amendamentul 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un element-cheie pentru reducerea 
ratei șomajului în rândul tinerilor sunt 
sistemele duale de formare profesională. 
Orientate în mod adecvat către cerințele 
economiei, acestea permit o tranziție 
ușoară de la formare la activitatea 
profesională. Aceste sisteme de formare 
profesională nu ar trebui consolidate doar 
în această directivă, ci ar trebui avute în 
vedere și în alte acte legislative europene 
referitoare reducerea șomajului în rândul 
tinerilor. În plus, aceste sisteme și 
particularitățile care le definesc nu ar 
trebui să fie afectate de normele cuprinse 
în Directiva 2005/35/CE.

Or. de

Justificare

Prin integrarea timpurie a ucenicilor în întreprinderi, sistemele duale de formare 
profesională contribuie în mod semnificativ la combaterea șomajului în rândul tinerilor și 
asigură o tranziție ușoară în viața profesională. Aceste sisteme sunt deja implementate în 
numeroase state membre. La rândul ei, în comunicarea sa COM(2012)299, Comisia solicită o 
consolidare a sistemelor duale de formare profesională.

Amendamentul 90
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 

(3) Introducerea pe bază voluntară a 
cardului profesional european va favoriza 
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recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

libera circulație a profesioniștilor, 
asigurând totodată o recunoaștere mai 
eficientă și transparentă a calificărilor. 
Acest card este necesar în mod special 
pentru a facilita mobilitatea temporară și 
recunoașterea în conformitate cu sistemul 
de recunoaștere automată, precum și pentru 
a promova un proces simplificat de 
recunoaștere în conformitate cu sistemul 
general. Cardul ar trebui să fie eliberat, 
după solicitarea organizațiilor 
profesionale reprezentative respective, la 
cererea unui profesionist și după 
prezentarea documentelor necesare și 
finalizarea de către autoritățile competente 
a procedurilor aferente de examinare și 
verificare. Funcționarea cardului ar trebui 
să fie susținută de sistemul de informare al 
pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
cooperarea administrativă prin intermediul 
sistemului de informare al pieței interne. 
Acest mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Or. de

Amendamentul 91
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
recunoașterea în conformitate cu sistemul 
de recunoaștere automată, precum și pentru 
a promova un proces simplificat de 
recunoaștere în conformitate cu sistemul 
general. Cardul ar trebui să fie eliberat la 
cererea unui profesionist și după 
prezentarea documentelor necesare și 
finalizarea de către autoritățile competente 
a procedurilor aferente de examinare și 
verificare. Timpul necesar pentru 
verificarea unei cereri pentru un card 
profesional european depinde de profesie. 
Prin urmare, ar trebui realizate proiecte-
pilot pentru a defini intervale de timp 
realiste pentru fiecare profesie. 
Intervalele de timp ar trebui făcute 
publice de către Comisie, de exemplu, pe 
portalul YourEurope și la centrele de 
asistență prevăzute la articolul 57b. 
Rezultatele acestor proiecte-pilot pot fi 
extrapolate la profesii similare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
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autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Or. en

Amendamentul 92
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european voluntar. Acest 
card poate servi în mod special pentru a 
facilita mobilitatea temporară și 
recunoașterea în conformitate cu sistemul 
de recunoaștere automată, precum și pentru 
a promova un proces simplificat de 
recunoaștere în conformitate cu sistemul 
general. Cardul ar trebui să fie eliberat la 
cererea unui profesionist și după 
prezentarea documentelor necesare și 
finalizarea de către autoritățile competente 
a procedurilor aferente de examinare și 
verificare. Funcționarea cardului ar trebui 
să fie susținută de sistemul de informare al 
pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
cooperarea administrativă prin intermediul 
sistemului de informare al pieței interne23. 
Acest mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
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Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea,
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Or. en

Amendamentul 93
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
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structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute. 
Recunoașterea calificărilor profesionale 
în baza cardului profesional ar trebui să 
respecte principiul că responsabilitatea de 
a recunoaște o calificare profesională îi 
revine exclusiv statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 
aferente de examinare și verificare.
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie, în principal 
pentru profesiile care se încadrează în 
procedura automată de recunoaștere, să 
se asigure un card profesional european, 
atunci când aceste profesii impun astfel.
Acest card este necesar în mod special 
pentru a facilita mobilitatea temporară și 
recunoașterea în conformitate cu sistemul 
de recunoaștere automată, precum și pentru 
a promova un proces simplificat de 
recunoaștere în conformitate cu sistemul 
general. Cardul ar trebui să fie eliberat la 
cererea unui profesionist și după 
prezentarea documentelor necesare și 
finalizarea de către autoritățile competente 
a procedurilor aferente de examinare și 
verificare. Funcționarea cardului ar trebui 
să fie susținută de sistemul de informare al 
pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
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îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant.
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

cooperarea administrativă prin intermediul 
sistemului de informare al pieței interne23.
Acest mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant.
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Or. el

Justificare

Clarificarea caracterului opțional al stabilirii unei identități profesionale, în special pentru 
profesiile care se încadrează în recunoașterea automată, dacă se solicită astfel.

Amendamentul 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Acest card este 
necesar în mod special pentru a facilita 
mobilitatea temporară și recunoașterea în 
conformitate cu sistemul de recunoaștere 
automată, precum și pentru a promova un 
proces simplificat de recunoaștere în 
conformitate cu sistemul general. Cardul ar 
trebui să fie eliberat la cererea unui 
profesionist și după prezentarea 
documentelor necesare și finalizarea de 
către autoritățile competente a procedurilor 

(3) Pentru a favoriza libera circulație a 
profesioniștilor, asigurând totodată o 
recunoaștere mai eficientă și transparentă a 
calificărilor, este nevoie să se asigure un 
card profesional european. Cardul 
profesional european ar trebui să fie 
utilizat strict ca instrument de 
recunoaștere a calificărilor profesionale 
în alt stat membru, în vederea utilizării 
întregului potențial al mobilității pe piața 
unică și nu ca mijloc de reglementare și 
restricționare a modului de calificare a 
profesiei. Acest card este necesar în mod 
special pentru a facilita mobilitatea 
temporară și recunoașterea în conformitate 
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aferente de examinare și verificare. 
Funcționarea cardului ar trebui să fie 
susținută de sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] privind cooperarea 
administrativă prin intermediul sistemului 
de informare al pieței interne23. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

cu sistemul de recunoaștere automată, 
precum și pentru a promova un proces 
simplificat de recunoaștere în conformitate 
cu sistemul general. Cardul ar trebui să fie 
eliberat la cererea unui profesionist și după 
prezentarea documentelor necesare și 
finalizarea de către autoritățile competente 
a procedurilor aferente de examinare și 
verificare. Funcționarea cardului ar trebui 
să fie susținută de sistemul de informare al 
pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
cooperarea administrativă prin intermediul 
sistemului de informare al pieței interne23. 
Acest mecanism ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea sinergiilor și întărirea 
încrederii între autoritățile competente, 
eliminând totodată suprapunerea lucrărilor 
administrative pentru autorități și generând 
mai multă transparență și certitudine pentru 
profesioniști. Procedura pentru solicitarea 
și eliberarea cardului ar trebui să fie clar 
structurată și să includă garanții și căi 
corespunzătoare de recurs pentru solicitant. 
Cardul și fluxul de activitate aferent în 
cadrul IMI ar trebui să asigure integritatea, 
autenticitatea și confidențialitatea datelor 
stocate și să evite accesul ilegal și 
neautorizat la informațiile conținute.

Or. en

Amendamentul 96
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3a) Introducerea unui card profesional 
ar trebui să fie voluntară și la cererea 
profesiei în cauză. Două treimi dintre 
statele membre sau organismele 
profesionale din statele membre trebuie să 
fie în favoarea unui card profesional 
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pentru a putea fi introdus.

Or. en

Amendamentul 97
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes public, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parțial.

Or. en

Amendamentul 98
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai (4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
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profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în circumstanțe speciale. Cu 
toate acestea, în cazul existenței unor 
motive imperative de interes general, un 
stat membru ar trebui să poată refuza 
accesul parțial. Accesul parțial nu se 
aplică profesiilor medicale cu implicații 
pentru siguranța pacienților sau asistența 
medicală. 

Or. de

Amendamentul 99
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
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existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

existenței unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui 
să poată refuza accesul parțial. Accesul 
parțial nu este oferit pentru profesioniștii 
din domeniul serviciilor de sănătate sau al 
serviciilor legate în orice fel de sănătatea 
publică.

Or. en

Amendamentul 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști în
domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină, al altor profesioniști 
din domeniul sănătății sau în domeniul 
judiciar, un stat membru ar trebui să poată 
refuza accesul parțial.

Or. de

Amendamentul 101
Othmar Karas, Andreas Schwab



PE496.438v01-00 14/115 AM\913241RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști în
domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină, al altor profesioniști
din domeniul sănătății sau în cazul 
notarilor sau al avocaților, un stat membru 
ar trebui să poată refuza accesul parțial.

Or. en

Justificare

Conform normelor CEJ „bunei administrări a justiției” poate constitui un „motiv imperativ 
de interes general” astfel cum este stipulat în acest considerent. Deoarece notarii și avocații 
contribuie în mod semnificativ la buna administrare a justiției, statele membre ar trebui să 
poată să refuze accesul parțial la profesiile sus-menționate.

Amendamentul 102
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai (4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
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profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes public, un stat membru ar trebui 
să poată refuza accesul parțial. Accesul 
parțial nu poate fi acordat profesiilor din 
domeniul sănătății care beneficiază de 
recunoașterea automată inclusă în anexa 
V.

Or. en

Amendamentul 103
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
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speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui 
să poată refuza accesul parțial. Accesul 
parțial nu va fi acordat profesiilor prin 
intermediul cărora de prestează servicii de 
sănătate sau servicii legate în orice fel de 
sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Comisia este informată de statul 
membru înainte de a lua o astfel de 
decizie în scopul de a facilita punerea în 
aplicare pe deplin a acestei dispoziții și de 
a garanta aplicarea sa uniformă pe întreg 
teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, în 
cazul existenței unor motive imperative de 
interes general, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parțial. Profesiile care 
beneficiază de recunoașterea automată pe 
baza coordonării condițiilor minime de 
formare sau a principiilor minime de 
formare nu ar trebui să fie deschise la 
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accesul parțial.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că Comisia este informată cu privire la deciziile privind 
respingerea accesului parțial și la argumentele din spatele acestora astfel încât să asigure 
punerea în aplicare deplină, corectă și uniformă a acestei dispoziții. A se vedea 
articolul corespunzător.

Amendamentul 105
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști 
în domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial. În cazul profesiilor care au 
implicații în materie de sănătate publică, 
de securitate sau de control sanitar, un 
stat membru ar putea refuza acordarea 
accesului parțial la acestea dacă 
apreciază că nivelul calității serviciului 
furnizat este mai mic. În cazul existenței 
unor motive imperative de interes general, 
un stat membru ar trebui să poată refuza 
întotdeauna accesul parțial.

Or. fr
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Amendamentul 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru.
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști în
domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
statele membre gazdă respective care îl 
autorizează pot să acorde acces parțial în 
aceste circumstanțe speciale. Cu toate 
acestea, în cazul existenței unor motive 
imperative de interes general, cum ar fi în 
cazul unui doctor în medicină, al altor 
profesioniști din domeniul sănătății sau în 
cazul profesiilor cu un anumit caracter 
geografic, un stat membru ar trebui să 
poată refuza accesul parțial.

Or. el

Justificare

Statelor membre li se solicită în principal din motive de sănătate și de siguranță publică, 
precum și din alte motive, să verifice la care ocupații pot permite accesul parțial.

Amendamentul 107
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor specialiști în
domeniul sănătății, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

(4) Directiva 2005/36/CE se aplică numai 
profesioniștilor care doresc să exercite 
aceeași profesie într-un alt stat membru. 
Există cazuri în care activitățile în cauză 
fac parte dintr-o profesie cu un domeniu de 
aplicare mai extins de activități în statul 
membru gazdă. În cazul în care diferențele 
între domeniile de activitate sunt atât de 
mari încât este necesar de fapt un program 
complet de educație și de formare pentru ca 
profesionistul să compenseze deficiențele 
și, dacă profesionistul solicită acest lucru, 
un stat membru gazdă ar trebui să acorde 
acces parțial în aceste circumstanțe 
speciale. Cu toate acestea, în cazul 
existenței unor motive imperative de 
interes general, cum ar fi în cazul unui 
doctor în medicină sau al altor profesioniști 
din domeniul sănătății sau cu caracter 
specific domeniului, un stat membru ar 
trebui să poată refuza accesul parțial.

Or. en

Amendamentul 108
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4a) Aplicarea accesului parțial în 
prezenta directivă respectând 
jurisprudența Curții Europene de Justiție 
nu trebuie să implice niciodată o 
retragere a dreptului partenerilor sociali 
din sectorul în cauză de a se 
autoorganiza. 

Or. en



PE496.438v01-00 20/115 AM\913241RO.doc

RO

Amendamentul 109
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4a) Dat fiind faptul că notarii sunt 
numiți de stat și, ca atare, urmăresc un 
obiectiv de interes public, și anume, 
garantarea legalității și a certitudinii 
juridice a documentelor introduse de 
indivizi, aceștia nu sunt acoperiți de 
directivă.

Or. en

Amendamentul 110
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4a) Conceptul de „motive imperative de 
interes public” la care se face referire în 
anumite dispoziții din prezenta directivă a 
fost elaborat de către Curtea de Justiție în 
jurisprudența sa în legătură cu articolele 
49 și 56 din tratat și ar putea continua să 
evolueze. Noțiunea recunoscută în 
jurisprudența Curții de Justiție acoperă, 
printre altele, următoarele argumente: 
politica publică, securitatea publică și 
sănătatea publică, în sensul articolelor 52 
și 62 din tratat;

Or. en

Justificare

Conceptul de „motive imperative de interes general” la care se face referire în anumite 
dispoziții ale prezentei directive, este un principiu bine cunoscut care include sănătatea 
publică, dar și o gamă largă de alte preocupări. Se propune utilizarea acestei definiții 
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inspirate din definiția Directivei 2006/123/CE în vederea clarificării intenției legislatorului
atunci când face referire la acest concept.

Amendamentul 111
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prestarea temporară și ocazională de 
servicii în statele membre ar trebui să facă 
obiectul unor garanții, în special al unei 
cerințe de minimum doi ani de experiență 
profesională prealabilă, în interesul 
protecției consumatorilor locali în statul 
membru gazdă dacă profesia nu este 
reglementată în statul membru de origine. 
Cu toate acestea, aceste garanții nu sunt 
necesare în cazul în care consumatorii, care 
își au reședința obișnuită în statul membru 
de stabilire al profesionistului, au ales deja 
acest profesionist și nu există implicații în 
materie de sănătate sau siguranță publică 
pentru persoane terțe în statul membru 
gazdă.

(5) Prestarea temporară și ocazională de 
servicii în statele membre ar trebui să facă 
obiectul unor garanții, în special al unei 
cerințe de minimum doi ani de experiență 
profesională prealabilă, în interesul 
protecției consumatorilor locali în statul 
membru gazdă dacă profesia nu este 
reglementată în statul membru de origine. 
Cu toate acestea, aceste garanții nu sunt 
necesare în cazul în care consumatorii, care 
își au reședința obișnuită în statul membru 
de stabilire al profesionistului, au ales deja 
acest profesionist și nu există implicații în 
materie de sănătate sau siguranță publică 
pentru persoane terțe în statul membru 
gazdă. Regimul privind mobilitatea 
temporară nu ar trebui utilizat ca 
substitut pentru deplina recunoaștere a 
regimului în conformitate cu articolul 7. 
Prin urmare, dacă un profesionist cu 
acces temporar își dorește să continue 
prestarea serviciului pentru o perioadă 
mai mare de un an întreg, profesionistul 
trebuie să facă declarația prevăzută la 
articolul 7.

Or. en

Amendamentul 112
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5a) Cerințele de recunoaștere privind 
mobilitatea temporară nu ar trebui să fie 
un substitut pentru cerințele de 
recunoaștere privind mobilitatea pe 
termen lung. Pentru a închide breșa prin 
care profesioniștii dobândesc 
recunoașterea prin intermediul unui 
regim mai puțin sever privind mobilitatea 
temporară și continuă să își exercite 
profesia pe termen nedeterminat, 
mobilitatea temporară va fi restricționată 
la un an de prestare continuă a serviciilor 
pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
După acest an, profesionistul trebuie să 
dobândească recunoașterea deplină în 
temeiul articolului 4b sau al titlului III. 
Se acordă o excepție pentru furnizorii de 
servicii care prestează servicii cu 
regularitate pentru perioade mai mici de 
un an într-un alt stat membru. Comisia 
este invitată să stabilească o listă a unor 
astfel de profesii prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a (nou) și să publice această listă. 

Or. en

Amendamentul 113
Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naționale de selecție și numire. În ceea ce 

eliminat
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privește libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice și să realizeze alte activități 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 114
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul 
stabilirii, statele membre ar trebui să 
poată impune testul de aptitudini sau 
perioada de adaptare necesare pentru a 
evita orice discriminare în procedurile 
naționale de selecție și numire. În ceea ce 
privește libertatea de prestare, notarii nu 
ar trebui să fie în măsură să întocmească 
acte autentice și să realizeze alte activități 
de autentificare care necesită sigiliul 
statului membru gazdă.

(7) Directiva 2005/36/36/CE nu ar trebui 
să se aplice notarilor. Majoritatea statelor 
membre au organizat meseria de notar în 
cadrul sistemelor lor judiciare ca instituție 
publică independentă, aflată în slujba 
bunăstării colective și având, parțial, un 
domeniu de aplicare foarte diferit. 
Principiile Directivei 2005/36/CE, în 
special în ceea ce privește libertatea de 
prestare, contravin însă acestei poziții a 
notarilor ca funcționari publici și 
implicării lor în sistemul judiciar.

Or. de

Amendamentul 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul stabilirii, 
statele membre ar trebui să poată impune 

(7) Directiva 2005/36/CE nu ar trebui să se 
aplice profesiei de notar în ceea ce 
privește cererile de recunoaștere în scopul 
stabilirii sau al unei prestări în alt stat 
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testul de aptitudini sau perioada de 
adaptare necesare pentru a evita orice 
discriminare în procedurile naționale de 
selecție și numire. În ceea ce privește 
libertatea de prestare, notarii nu ar trebui 
să fie în măsură să întocmească acte 
autentice și să realizeze alte activități de 
autentificare care necesită sigiliul statului
membru gazdă.

membru.

Or. fr

Amendamentul 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul stabilirii, 
statele membre ar trebui să poată impune 
testul de aptitudini sau perioada de 
adaptare necesare pentru a evita orice 
discriminare în procedurile naționale de 
selecție și numire. În ceea ce privește 
libertatea de prestare, notarii nu ar trebui
să fie în măsură să întocmească acte 
autentice și să realizeze alte activități de 
autentificare care necesită sigiliul statului 
membru gazdă.

(7) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
acopere, de asemenea, notarii. Pentru 
cererile de recunoaștere în scopul stabilirii, 
statele membre ar trebui să poată impune 
testul de aptitudini sau perioada de 
adaptare necesare pentru a evita orice 
discriminare în procedurile naționale de 
selecție și numire. Această măsură de 
compensare nu scutește solicitantul de 
alte cerințe de prelucrare a selecției și 
nominalizării birourilor notariale în 
statele membre gazdă. Având în vedere 
funcția particulară în calitate de titulari 
de birouri publice, care sunt împuterniciți 
și au obligația de a îndeplini anumite 
funcții publice în statul membru de 
origine, notarii nu sunt în măsură să 
stabilească acte autentice și să realizeze 
alte activități de autentificare sau alte 
funcții judiciare în sensul prestării libere 
de servicii.

Or. en
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Justificare

Utilizarea sigiliului unui stat membru este limitată la teritoriul acestui stat și nu poate fi 
extinsă pe baza libertății prestării de servicii. Ținând cont de faptul că problema stabilirii de 
instrumente autentice și a recunoașterii lor reciproce trebuie reglementată în baza articolului 
81 din TFUE, limitarea pentru notari este acoperită de normele CEJ. „Alte activități de 
autentificare” includ activități de legalizare și funcții judiciare care sunt realizate în numele 
administrației judiciare dintr-un stat membru.

Amendamentul 117
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a aplica mecanismul de 
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Acesta poate fi un instrument 
de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre. Nivelurile 
stabilite pentru funcționarea sistemului 
general ar trebui, în principiu, să nu mai 
fie utilizate drept criteriu pentru 
excluderea cetățenilor Uniunii din 
domeniul de aplicare al Directivei 
2005/36/CE atunci când aceasta ar 
contraveni principiului învățării pe tot 
parcursul vieții.

(8) Pentru a aplica mecanismul de 
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Acesta poate fi un instrument 
de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre.

Or. de
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Amendamentul 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a aplica mecanismul de
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Acesta poate fi un instrument 
de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre. Nivelurile 
stabilite pentru funcționarea sistemului 
general ar trebui, în principiu, să nu mai 
fie utilizate drept criteriu pentru 
excluderea cetățenilor Uniunii din 
domeniul de aplicare al Directivei 
2005/36/CE atunci când aceasta ar 
contraveni principiului învățării pe tot 
parcursul vieții.

(8) Pentru a aplica mecanismul de 
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Acesta poate fi un instrument 
de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre.

Or. de

Amendamentul 119
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a aplica mecanismul de 
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Acesta poate fi un instrument 
de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre. Nivelurile 
stabilite pentru funcționarea sistemului 
general ar trebui, în principiu, să nu mai fie 
utilizate drept criteriu pentru excluderea 
cetățenilor Uniunii din domeniul de 
aplicare al Directivei 2005/36/CE atunci 
când aceasta ar contraveni principiului 
învățării pe tot parcursul vieții.

(8) Pentru a aplica mecanismul de 
recunoaștere pe baza sistemului general, 
este necesară regruparea pe diferite niveluri 
a diverselor sisteme naționale de educație 
și de formare. Aceste niveluri, care se 
stabilesc numai pentru funcționarea 
sistemului general, nu ar trebui să aibă 
efect nici asupra structurilor naționale de 
educație și de formare, nici asupra 
competenței statelor membre în domeniu 
care include o politică națională de punere 
în aplicare a Cadrului european al 
calificărilor. Comisia ar trebui să prezinte 
o evaluare, împreună cu propunerile, 
după caz, a posibilității de aliniere a 
nivelurilor din prezenta directivă cu cele 
ale Cadrului european al calificărilor, în 
termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive. Această evaluare ar 
trebui să includă propunerile de stabilire 
a unei definiții juridice pentru Sistemul 
european de credite transferabile în 
acquis-ul comunitar. Acesta poate fi un 
instrument de promovare a transparenței și 
comparabilității calificărilor și poate fi o 
sursă suplimentară utilă de informații 
pentru autoritățile competente care 
examinează recunoașterea calificărilor 
eliberate în alte state membre. Nivelurile 
stabilite pentru funcționarea sistemului 
general ar trebui, în principiu, să nu mai fie 
utilizate drept criteriu pentru excluderea 
cetățenilor Uniunii din domeniul de 
aplicare al Directivei 2005/36/CE atunci 
când aceasta ar contraveni principiului 
învățării pe tot parcursul vieții.

Or. en

Amendamentul 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general, 
statul membru gazdă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a impune o măsură 
compensatorie. Această măsură ar trebui să 
fie proporțională și trebuie să aibă în 
vedere în special cunoștințele, abilitățile și 
competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții.
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui justificată în detaliu 
pentru a permite solicitantului să înțeleagă 
mai bine situația sa și pentru a solicita 
examinarea juridică în fața instanțelor 
naționale în temeiul Directivei 
2005/36/CE.

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general, 
statul membru gazdă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a impune o măsură 
compensatorie. Această măsură ar trebui să 
fie proporțională și trebuie să aibă în 
vedere în special cunoștințele, abilitățile și 
competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții 
certificate de autoritățile competente.
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui justificată în detaliu 
pentru a permite solicitantului să înțeleagă 
mai bine situația sa și pentru a solicita 
examinarea juridică în fața instanțelor 
naționale în temeiul Directivei 
2005/36/CE.

Or. el

Justificare

De cele mai multe ori învățarea pe tot parcursul vieții este asigurată prin educație și formare 
non-formală și conduce la certificate care este posibil să nu poată fi evaluate.

Amendamentul 121
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Sistemul de recunoaștere automată pe 
baza cerințelor minime armonizate de 
formare depinde de notificarea promptă de 
către statele membre a elementelor de 
probă noi sau a modificării elementelor de 
probă privind titlurile de calificare și de 

(12) Sistemul de recunoaștere automată pe 
baza cerințelor minime armonizate de 
formare depinde de notificarea promptă de 
către statele membre a elementelor de 
probă noi sau a modificării elementelor de 
probă privind titlurile de calificare și de 
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publicarea acestora de către Comisie. 
Altfel, titularii acestor calificări nu au nicio 
garanție că pot beneficia de recunoaștere 
automată. Pentru a spori transparența și 
pentru a facilita examinarea unor noi titluri 
notificate, statele membre ar trebui să
desemneze un organism adecvat, precum 
un consiliu de acreditare sau un minister, 
să examineze fiecare notificare și să 
prezinte un raport Comisiei privind 
conformitatea cu Directiva 2005/36/CE.

publicarea acestora de către Comisie. 
Altfel, titularii acestor calificări nu au nicio 
garanție că pot beneficia de recunoaștere 
automată. Pentru a spori transparența și 
pentru a facilita examinarea unor noi titluri 
notificate, statele membre ar trebui să
transmită un raport Comisiei privind 
conformitatea cu Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Amendamentul 122
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12a) Pentru recunoașterea automată pe 
baza unor cerințe minime armonizate 
privind formarea pentru profesiile din 
domeniul sănătății, statelor membre ar 
trebui să li se permită să acorde exceptări 
parțiale persoanelor, altele decât medicii 
veterinari chirurgi care au urmat o parte 
din formarea lor în cadrul unor cursuri 
de un nivel cel puțin echivalent și dacă o 
parte din formare a fost urmată deja.
În general, exceptările parțiale nu ar 
trebui să se prelungească mai târziu de un 
an universitar sau 60 de credite, unde 60 
de credite sunt necesare pentru încheierea 
unui an universitar. Prin excepție, 
exceptarea parțială se poate prelungi la 
doi ani universitari sau la 120 de credite.
La considerarea exceptărilor parțiale de 
la cursuri, statele membre ar trebui să 
țină cont pe deplin de implicațiile pentru 
siguranța pacienților. 

Or. en
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Justificare

Condițiile de formare ar trebui să fie suficient de flexibile pentru a se evita limitarea 
nejustificată a capacității statelor membre de a-și organiza sistemul de educație. Exceptările 
parțiale ar trebui luate în considerare atunci când a existat o învățare anterioară.

Amendamentul 123
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14a) Pentru a spori mobilitatea 
profesioniștilor în domeniul sănătății și 
promovând în același timp, învățarea pe 
tot parcursul vieții și continuarea 
educației în interesul pacienților, este 
necesar să se creeze un cadru pentru 
recunoașterea progresivă a continuării 
procedurilor de educare și formare între 
statele membre prin schimbul de 
informații și cele mai bune practici între 
statele membre. În acest sens, autoritățile 
competente din statele membre depun în 
mod public la Comisie și la alte state 
membre rapoartele disponibile privind 
continuarea procedurii de educare și 
formare pentru profesioniștii din 
domeniul sănătății.

Or. en

Amendamentul 124
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
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ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, aprobarea 
nivelului de admitere la această formare 
depinde de statele membre, cu scopul de a 
îmbunătăți calificările și competențele 
acestor profesii prin creșterea numărului 
de ani de învățământ general înainte de a fi 
admis la formarea respectivă la 
doisprezece ani sau un rezultat favorabil la 
un examen de nivel echivalent.

Or. en

Amendamentul 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
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ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

modificat la cel puțin zece ani de 
învățământ general sau un rezultat 
favorabil la un examen de nivel echivalent.

Or. de

Amendamentul 126
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent. Statele 
membre trebuie să se asigure că în 
profesiile din domeniul sănătății sunt 
garantate permeabilitatea și șansele de 
promovare.

Or. de

Amendamentul 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să 
fie ridicat la doisprezece ani de 
învățământ general sau un rezultat 
favorabil la un examen de nivel 
echivalent.

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea.

Or. de

Amendamentul 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru 
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală, esențiale fiind 
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începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să 
fie ridicat la doisprezece ani de 
învățământ general sau un rezultat 
favorabil la un examen de nivel 
echivalent.

însă calitatea și conținutul formării, care 
trebuie să fie permanent adaptate la 
provocări.

Or. de

Justificare

Directiva coordonează cerințele minime legate de formare. Prin cumularea anilor și orelor 
de studiu prevăzută la articolul 31 alineatul (3) primul paragraful, aceste cerințe sunt 
consolidate, la fel ca în cazul medicilor. Este necesar să se țină cont de diferențele care există 
între sistemele de educație ale statelor membre în ceea ce privește asistenții medicali și 
infirmierii generaliști, la fel cum s-a întâmplat pentru medici, în cazul cărora diferențele 
dintre sistemele de educație ale statelor membre au fost abordate prin reducerea duratei 
minime obligatorii a formării calculate în ani.

Amendamentul 129
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru simplificarea sistemului de 
recunoaștere automată a specializărilor 
medicale și stomatologice, aceste 
specialități ar trebui să fie reglementate de 
Directiva 2005/36/CE, în cazul în care sunt 
comune pentru cel puțin o treime din 
statele membre.

(16) Pentru simplificarea sistemului de 
recunoaștere automată a tuturor 
specializărilor medicale, stomatologice, 
farmaceutice și veterinare, aceste 
specialități ar trebui să fie reglementate de 
Directiva 2005/36/CE, în cazul în care sunt 
comune pentru cel puțin o treime din 
statele membre.

Or. fr

Amendamentul 130
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru simplificarea sistemului de 
recunoaștere automată a specializărilor 
medicale și stomatologice, aceste 
specialități ar trebui să fie reglementate de 
Directiva 2005/36/CE, în cazul în care sunt 
comune pentru cel puțin o treime din 
statele membre.

(16) Pentru simplificarea sistemului de 
recunoaștere automată a specializărilor 
medicale, stomatologice, veterinare și 
farmaceutice, aceste specialități ar trebui 
să fie reglementate de Directiva 
2005/36/CE, în cazul în care sunt comune 
pentru cel puțin o treime din statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 131
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16a) Mobilitatea profesioniștilor în 
domeniul sănătății ar trebui să fie 
considerată, de asemenea, într-un context 
mai larg al forței de muncă europene 
pentru sănătate care ar trebui abordată 
printr-o strategie specifică la nivel 
european și în colaborare cu statele 
membre, în scopul de a garanta cel mai 
înalt nivel de protecție a pacienților și 
consumatorilor, menținând în același 
timp sustenabilitatea financiară și 
organizațională a sistemelor de sănătate.

Or. en

Amendamentul 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Asociațiile și organizațiile 
profesionale reprezentative la nivel 
național și la nivelul Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a propune principii 
comune de formare. Aceasta ar trebui să ia 
forma unui test comun, ca o condiție pentru 
dobândirea unei calificări profesionale, sau 
a unui program de formare bazat pe un set 
comun de cunoștințe, abilități și 
competențe. Calificările obținute în cursul 
acestor cadre comune de formare ar trebui 
să fie automat recunoscute de statele 
membre.

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Înainte de introducerea unor 
astfel de principii de formare, statele 
membre ar trebui să analizeze posibilele 
alternative, astfel cum sunt practicate în 
special în statele membre în care sunt 
corelate cu pregătirea profesională.
Asociațiile și organizațiile profesionale 
reprezentative la nivel național și la nivelul 
Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
propune la rândul lor principii comune de 
formare. Aceasta ar trebui să ia forma unui 
test comun, ca o condiție pentru dobândirea 
unei calificări profesionale, sau a unui 
program de formare bazat pe un set comun 
de cunoștințe, abilități și competențe. 
Calificările obținute în cursul acestor cadre 
comune de formare ar trebui să fie automat 
recunoscute de statele membre.

Or. de

Justificare

Consolidarea sistemelor duale de formare profesională.

Amendamentul 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Asociațiile și organizațiile 
profesionale reprezentative la nivel 
național și la nivelul Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a propune principii 
comune de formare. Aceasta ar trebui să 
ia forma unui test comun, ca o condiție 
pentru dobândirea unei calificări 
profesionale, sau a unui program de 
formare bazat pe un set comun de 
cunoștințe, abilități și competențe. 
Calificările obținute în cursul acestor 
cadre comune de formare ar trebui să fie 
automat recunoscute de statele membre.

(18) Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
promoveze un caracter mai automat al 
recunoașterii calificărilor profesionale în 
cazul acelor profesii care nu beneficiază în 
prezent de aceasta. Aceasta ar trebui să țină 
cont de competența statelor membre de a 
stabili calificările necesare pentru 
exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, 
precum și conținutul și organizarea 
sistemelor lor de educație și de formare 
profesională. Sistemele duale de formare 
profesională reprezintă un element-cheie 
pentru un nivel scăzut al șomajului în 
rândul tinerilor, întrucât sunt orientate în 
mod adecvat către cerințele pieței muncii. 
Acest lucru asigură o tranziție ușoară de 
la formare la activitatea profesională. 
Prin urmare, dacă într-o anumită profesie 
reglementată se creează principii comune 
de formare, pentru care există deja un 
sistem dual de formare într-un stat 
membru, principiile comune de formare 
se orientează către această abordare 
conceptuală cu menținerea standardului 
care există în statul membru în cauză.

Or. de

Amendamentul 134
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Cadrele comune de formare ar 
trebui, de asemenea, să permită 
profesiilor reglementate care fac obiectul 
unei proceduri de recunoaște automată în 
baza coordonării condițiilor minime de 
formare conform titlului III capitolul III, 
de care noile specializări nu beneficiază, 
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să aibă dreptul de a le fi recunoscute 
specializările în temeiul unei proceduri 
automate. 

Or. fr

Amendamentul 135
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților și a 
consumatorilor. Controalele lingvistice ar 
trebui, cu toate acestea, să fie rezonabile și 
necesare pentru profesiile în cauză și nu ar 
trebui să constituie în general motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă. 
Definiția termenilor rezonabil și necesar 
este stabilită în urma colaborării dintre 
autoritățile competente și partenerii 
sociali dintr-un anumit sector.

Or. en

Amendamentul 136
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
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deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente în special în interesul 
siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru anumite 
profesii cu implicații pentru sănătatea 
publică și siguranța pacienților, însă nu ar 
trebui să constituie motive pentru a exclude 
profesioniști de pe piața forței de muncă 
din statul membru gazdă.

Or. en

Justificare

Clarificare a dispozițiilor privind verificările lingvistice.

Amendamentul 137
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Rolul 
autorității competente este de a verifica 
cunoștințele lingvistice ale profesioniștilor 
în sensul exercitării activității lor 
profesionale. Controalele lingvistice ar 
trebui, cu toate acestea, să fie rezonabile și 
necesare pentru profesiile în cauză și nu ar 
trebui să constituie motive pentru a exclude 
profesioniști de pe piața forței de muncă 
din statul membru gazdă.

Or. en
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Justificare

Necesitatea de a clarifica rolul autorității competente trebuie reamintită și precizată.

Amendamentul 138
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști o obligație clară de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Atunci 
când există implicații pentru siguranța 
pacienților, statele membre pot conferi 
dreptul de a realiza sau a supraveghea 
verificările lingvistice autorităților 
competente sau pot alege ca angajatorii 
sau alte organizații să realizeze 
verificarea lingvistică. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 139
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
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deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților și a 
consumatorilor. Rolul autorității 
competente este de a verifica abilitățile de 
limbă ale profesioniștilor în sensul 
exercitării activității lor profesionale. 
Verificările lingvistice realizate de sau sub 
supravegherea autorității competente nu 
ar trebui să aducă prejudicii abilității 
ulterioare a angajatorilor de a desfășura 
proceduri obișnuite de recrutare în scopul 
de a determina adecvarea profesionistului 
pentru desfășurarea activității speciale 
pentru care aplică. Controalele lingvistice 
ar trebui, cu toate acestea, să fie rezonabile 
și necesare pentru profesiile în cauză. 
Definiția termenilor rezonabil și necesar 
este stabilită în urma colaborării dintre 
autoritățile competente și partenerii 
sociali dintr-un anumit domeniu. În cazul 
în care nu există nicio autoritate 
competentă pentru o anumită profesie, 
statele membre ar trebui să asigure că 
există un organism recunoscut care poate 
să realizeze o testare lingvistică.

Or. en

Amendamentul 140
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. 
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Controalele lingvistice ar trebui, cu toate 
acestea, să fie rezonabile și necesare 
pentru profesiile în cauză și nu ar trebui
să constituie motive pentru a exclude 
profesioniști de pe piața forței de muncă 
din statul membru gazdă.

Nedovedirea unor competențe lingvistice 
ar trebui să poată constitui motive pentru 
a exclude profesioniști de pe piața forței de 
muncă din statul membru gazdă, în special 
în profesii privind sănătatea, siguranța 
pacienților sau sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 141
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19a) Statele membre pot le să solicite 
doar profesioniștilor din alte state membre 
să demonstreze continuarea dezvoltării 
profesionale, atunci când statul membru 
gazdă solicită resortisanților săi să 
realizeze o dezvoltare profesională 
permanentă.

Or. en

Amendamentul 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru 
în cazul în care un astfel de stagiu este 
posibil ar trebui să fie reglementați de 
Directiva 2005/36/CE pentru a li se 
stimula mobilitatea. De asemenea, este 
necesar să se prevadă recunoașterea 
stagiului lor către statul membru de 
origine.

eliminat
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Or. el

Justificare

În ceea ce privește recunoașterea stagiilor realizate în alte state membre, persoanele în cauză 
nu sunt profesioniști și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 143
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

Or. en

Amendamentul 144
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu prevăzut în cadrul unei formări 
pentru o profesie reglementată, indiferent 
de nivelul și natura remunerației, într-un 
alt stat membru în cazul în care un astfel de 
stagiu este posibil, ar trebui să fie 
reglementați de Directiva 2005/36/CE 
pentru a li se stimula mobilitatea. De 
asemenea, este necesar să se prevadă 
recunoașterea stagiului lor către statul
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membru de origine.

Or. fr

Amendamentul 145
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine. Cu toate 
acestea, prin extinderea sferei sale de 
aplicare la profesioniștii parțial calificați, 
prezenta directivă ar trebui să asigure și 
respectarea drepturilor sociale 
fundamentale prevăzute la articolul 151 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene care garantează că Uniunea 
are ca obiective promovarea unor condiții 
de muncă îmbunătățite. Prin urmare, 
directiva ar trebui să stabilească un cadru 
sub forma unor condiții minime de 
îndeplinit astfel încât să intre sub 
incidența sferei sale de aplicare.

Or. en

Justificare

Scopul acestei modificări este de a explica motivele modificării propuse la articolul 55a.

Amendamentul 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor de
către statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se garanteze recunoașterea stagiului lor de
către statul membru de origine.

Or. de

Justificare

În unele profesii este normal să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, persoanele 
care urmează astfel de stagii neremunerate nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii stagiilor respective.

Amendamentul 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor de
către statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu prevăzut în cadrul unei formări 
pentru o profesie reglementată într-un alt 
stat membru în cazul în care un astfel de 
stagiu este posibil ar trebui să fie 
reglementați de Directiva 2005/36/CE 
pentru a li se stimula mobilitatea. De 
asemenea, este necesar să se prevadă 
recunoașterea stagiului lor de către statul 
membru de origine. Statul membru de 
origine poate însă limita durata maximă a 
unui stagiu absolvit într-un alt stat 
membru, în măsura în care acesta 
constituie o condiție pentru accesul la o 
profesie reglementată din statul membru 
de origine. Recunoașterea stagiului nu 
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înlocuiește un examen necesar accesului 
la profesie.

Or. de

Justificare

Stagiile neplătite efectuate în cadrul unei formări profesionale nu ar trebui excluse. 
Mobilitatea trebuie stimulată, fără a face însă concesii în ceea ce privește condiția calității 
pentru accesul la profesie. Prin urmare, un stagiu nu trebuie să înlocuiască examenul necesar 
accesului la profesie.

Amendamentul 148
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu prevăzut în cadrul unui parcurs de 
formare pentru o profesie reglementată și 
care condiționează valabilitatea titlului de 
calificare într-un alt stat membru în cazul 
în care un astfel de stagiu este posibil, ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

Or. fr

Amendamentul 149
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu într-un alt stat membru în cazul în 
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cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

care un astfel de stagiu este posibil ar 
trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminate referințele la practicile remunerate, în principiu deoarece în Spania un 
există o tradiție în acest sens și conjunctura economică actuală ar împiedica punerea în 
acțiune a unei schimbări a modelului. Nedeterminarea directivei în raport cu practicile 
remunerate ar genera multe probleme de aplicare. De aceea, dacă se optează pentru 
menținerea acestei referințe, directiva ar trebui să specifice mai clar dacă practicile sunt 
remunerate în raport cu un barem și dacă există sau nu o obligație a statului de a suporta 
toate cheltuielile cu securitatea socială. 

Amendamentul 150
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

(20) Absolvenții care doresc să urmeze un 
stagiu remunerat care asigură stagiarului 
anumite drepturi profesionale și face 
parte din formarea pentru o profesie 
reglementată într-un alt stat membru în 
cazul în care un astfel de stagiu este posibil 
ar trebui să fie reglementați de Directiva 
2005/36/CE pentru a li se stimula 
mobilitatea. De asemenea, este necesar să 
se prevadă recunoașterea stagiului lor către 
statul membru de origine.

Or. en

Amendamentul 151
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20a) Stagiile sunt diferite de accesul 
parțial, prin urmare, articolul 4f nu se 
aplică stagiilor

Or. en

Amendamentul 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Directiva 2005/36/CE prevede un 
sistem de puncte naționale de contact. Ca 
urmare a intrării în vigoare a Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne și 
a stabilirii de ghișee unice în conformitate 
cu respectiva directivă, există riscul unei 
suprapuneri. Prin urmare, punctele de 
contact naționale stabilite prin Directiva 
2005/36/CE ar trebui să devină centre de 
asistență care ar trebui să-și concentreze 
activitățile pe oferirea de consultanță 
cetățenilor, inclusiv consultanță directă, 
pentru a se asigura că aplicarea zilnică a 
normelor pieței interne în cazuri 
individuale ale cetățenilor este urmărită la 
nivel național.

(21) Directiva 2005/36/CE prevede un 
sistem de puncte naționale de contact. Ca 
urmare a intrării în vigoare a Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne și 
a stabilirii de ghișee unice în conformitate 
cu respectiva directivă, există riscul unei 
suprapuneri. Prin urmare, punctele de 
contact naționale, de exemplu, stabilite 
prin Directiva 2005/36/CE ar trebui să 
devină centre de asistență care ar trebui să-
și concentreze activitățile pe oferirea de 
consultanță cetățenilor, inclusiv 
consultanță directă, pentru a se asigura că 
aplicarea zilnică a normelor pieței interne 
în cazuri individuale ale cetățenilor este 
urmărită la nivel național.

Or. de

Amendamentul 153
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acțiuni disciplinare 
sau a unei condamnări penale. Această 
alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Prezenta directivă 
introduce un mecanism de alertă specific 
cu privire la care toate statele membre ar 
trebui să fie informate dacă un profesionist,
din cauza unei acțiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale, nu mai este 
considerat apt pentru a practica meseria. 
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Amendamentul 154
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat membru 
din cauza unei acțiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale. Această alertă ar 
trebui să se activeze prin intermediul IMI 
indiferent dacă profesionistul și-a exercitat 
oricare dintre drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE și 
profesioniștii supuși sistemului general de 
recunoaștere, conform titlului III 
capitolele I și II, care au implicații pentru 
siguranța pacienților. Acesta ar trebui să 
se aplice și medicilor veterinari, cu 
excepția cazului în care statele membre au 
declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat membru 
din cauza unei acțiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale, de a-și exercita 
profesia sau atunci când au fost impuse 
restricții asupra abilității profesioniștilor 
de a-și exercita profesia printr-o acțiune 
disciplinară sau dacă un profesionist a 
utilizat sau a încercat să utilizeze 
informații false la aplicarea pentru 
recunoașterea calificărilor sale. Această 
alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
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conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Amendamentul 155
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acțiuni disciplinare 
sau a unei condamnări penale. Această 
alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist este privat de dreptul 
de a-și mai exercita profesia, fie în statul 
membru de origine, fie în alt stat membru 
din cauza unei acțiuni disciplinare sau a 
unei condamnări penale, în urma unei 
decizii finale a unui organism competent.
În același mod, statele membre ar trebui 
să fie informate, de asemenea, atunci 
când un profesionist a utilizat sau a 
încercat să facă uz de fals în cererea lor 
pentru recunoașterea calificărilor.
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
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conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Justificare

Clarificarea aplicării mecanismului de alertă.

Amendamentul 156
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 
a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru, din cauza unei acțiuni 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă unui profesionist, din cauza unei 
acțiuni disciplinare sau a unei condamnări 
penale, printr-o decizie finală a unei 
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disciplinare sau a unei condamnări penale.
Această alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

instanțe sau a unei autorități competente, 
i-a fost limitat sau interzis, permanent sau 
temporar, dreptul de a-și exercita 
profesia. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul și-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Amendamentul 157
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru
profesiile reglementate de Directiva 
2005/36/CE. Acesta ar trebui să se aplice și 
medicilor veterinari, cu excepția cazului în 
care statele membre au declanșat deja 
mecanismul de alertă prevăzut în Directiva 
2006/123/CE. Toate statele membre ar 
trebui să fie informate dacă un profesionist 
nu mai are, temporar sau permanent, 
dreptul de a-și exercita profesia în statul 
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a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acțiuni 
disciplinare sau a unei condamnări 
penale. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul și-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

membru gazdă sau de origine. Această 
alertă ar trebui să se activeze prin 
intermediul IMI indiferent dacă 
profesionistul și-a exercitat oricare dintre 
drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Amendamentul 158
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă un profesionist nu mai are dreptul de 

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 
membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical,
reglementat în temeiul 
Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui să 
se aplice și medicilor veterinari, cu 
excepția cazului în care statele membre au 
declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă unui profesionist i se retrage 
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a se muta pe teritoriul unui alt stat 
membru din cauza unei acțiuni 
disciplinare sau a unei condamnări 
penale. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul și-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

temporar sau permanent dreptul de a-și 
mai exercita profesia sau dacă în statul 
său de origine sau în statul gazdă s-au 
impus anumite restricții privind 
exercitarea profesiei sau condiții 
referitoare la dreptul de exercitare a 
profesiei. Această alertă ar trebui să se 
activeze prin intermediul IMI indiferent 
dacă profesionistul și-a exercitat oricare 
dintre drepturile în temeiul Directivei 
2005/36/CE sau dacă a făcut cerere de 
recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. en

Amendamentul 159
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Printre dificultățile fundamentale cu 
care se confruntă un cetățean interesat să 
lucreze într-un alt stat membru se numără 
complexitatea și incertitudinea procedurilor 
administrative cărora trebuie să li se 
conformeze. Directiva 2006/123/CE obligă 
deja statele membre să asigure accesul facil 
la informații și desfășurarea procedurii prin 
intermediul ghișeelor unice. Cetățenii care 
doresc recunoașterea calificărilor lor în 
temeiul Directivei 2005/36/CE pot deja să 
utilizeze ghișeele unice, în cazul în care 
acestea sunt reglementate de Directiva 
2006/123/CE. Cu toate acestea, cei care se 
află în căutarea unui loc de muncă și 
personalul medical nu sunt reglementați 

(23) Printre dificultățile fundamentale cu 
care se confruntă un cetățean interesat să 
lucreze într-un alt stat membru se numără 
complexitatea și incertitudinea procedurilor 
administrative cărora trebuie să li se 
conformeze. Directiva 2006/123/CE obligă 
deja statele membre să asigure accesul facil 
la informații și desfășurarea procedurii prin 
intermediul ghișeelor unice. Cetățenii care 
doresc recunoașterea calificărilor lor în 
temeiul Directivei 2005/36/CE pot deja să 
utilizeze ghișeele unice, în cazul în care 
acestea sunt reglementate de Directiva 
2006/123/CE. Cu toate acestea, cei care se 
află în căutarea unui loc de muncă și 
personalul medical nu sunt reglementați 
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prin Directiva 2006/123/CE și informațiile 
disponibile rămân limitate. Se impune, prin 
urmare, să se precizeze informațiile 
respective prin prisma utilizatorilor și să se 
asigure disponibilitatea facilă a acestor 
informații. De asemenea, este important ca 
statele membre să-și asume răspunderea nu 
numai la nivel național, ci să coopereze și 
între ele și cu Comisia pentru a se asigura 
că profesioniștii pe întreg teritoriul Uniunii 
au acces cu ușurință la informații simplu de 
utilizat și multilingve și la desfășurarea 
procedurii prin intermediul ghișeelor unice. 
Ar trebui să se pună la dispoziție linkuri 
prin intermediul altor site-uri internet, 
precum portalul Europa ta.

prin Directiva 2006/123/CE și informațiile 
disponibile rămân limitate. Se impune, prin 
urmare, să se precizeze informațiile 
respective prin prisma utilizatorilor și să se 
asigure disponibilitatea facilă a acestor 
informații. De asemenea, este important ca 
statele membre să-și asume răspunderea nu 
numai la nivel național, ci să coopereze și 
între ele și cu Comisia pentru a se asigura 
că profesioniștii pe întreg teritoriul Uniunii 
au acces cu ușurință la informații simplu de 
utilizat și multilingve (sau cel puțin în 
limba țării de origine și a țării gazdă) și la 
desfășurarea procedurii prin intermediul 
ghișeelor unice. Ar trebui să se pună la 
dispoziție linkuri prin intermediul altor 
site-uri internet, precum portalul Europa ta.

Or. en

Amendamentul 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Printre dificultățile fundamentale cu 
care se confruntă un cetățean interesat să 
lucreze într-un alt stat membru se numără 
complexitatea și incertitudinea procedurilor 
administrative cărora trebuie să li se 
conformeze. Directiva 2006/123/CE obligă 
deja statele membre să asigure accesul facil 
la informații și desfășurarea procedurii prin 
intermediul ghișeelor unice. Cetățenii care 
doresc recunoașterea calificărilor lor în 
temeiul Directivei 2005/36/CE pot deja să 
utilizeze ghișeele unice, în cazul în care 
acestea sunt reglementate de Directiva 
2006/123/CE. Cu toate acestea, cei care se 
află în căutarea unui loc de muncă și 
personalul medical nu sunt reglementați 
prin Directiva 2006/123/CE și informațiile 
disponibile rămân limitate. Se impune, prin 

(23) Printre dificultățile fundamentale cu 
care se confruntă un cetățean interesat să 
lucreze într-un alt stat membru se numără 
complexitatea și incertitudinea procedurilor 
administrative cărora trebuie să li se 
conformeze. Directiva 2006/123/CE obligă 
deja statele membre să asigure accesul facil 
la informații și desfășurarea procedurii prin 
intermediul ghișeelor unice. Cetățenii care 
doresc recunoașterea calificărilor lor în 
temeiul Directivei 2005/36/CE pot deja să 
utilizeze ghișeele unice, în cazul în care 
acestea sunt reglementate de Directiva 
2006/123/CE. Cu toate acestea, cei care se 
află în căutarea unui loc de muncă și 
personalul medical nu sunt reglementați 
prin Directiva 2006/123/CE și informațiile 
disponibile rămân limitate. Se impune, prin 
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urmare, să se precizeze informațiile 
respective prin prisma utilizatorilor și să se 
asigure disponibilitatea facilă a acestor 
informații. De asemenea, este important ca 
statele membre să-și asume răspunderea nu 
numai la nivel național, ci să coopereze și 
între ele și cu Comisia pentru a se asigura 
că profesioniștii pe întreg teritoriul Uniunii 
au acces cu ușurință la informații simplu de 
utilizat și multilingve și la desfășurarea 
procedurii prin intermediul ghișeelor unice. 
Ar trebui să se pună la dispoziție linkuri 
prin intermediul altor site-uri internet, 
precum portalul Europa ta.

urmare, să se precizeze informațiile 
respective prin prisma utilizatorilor și să se 
asigure disponibilitatea facilă a acestor 
informații. De asemenea, este important ca 
statele membre să-și asume răspunderea nu 
numai la nivel național, ci să coopereze și 
între ele și cu Comisia pentru a se asigura 
că profesioniștii pe întreg teritoriul Uniunii 
au acces cu ușurință la informații simplu de 
utilizat și multilingve și la desfășurarea cât 
mai simplă a procedurii prin intermediul 
ghișeelor unice, de exemplu în ceea ce 
privește domeniul de aplicare a Directivei 
2005/36/CE. Ar trebui să se pună la 
dispoziție linkuri prin intermediul altor 
site-uri internet, precum portalul Europa ta.

Or. de

Amendamentul 161
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 

În vederea completării sau a modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, adaptările listei de 
activități prevăzute în anexa IV, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
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perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V, 
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea 
condițiilor de aplicare a testelor de 
formare comune. Este deosebit de 
importantă organizarea de către Comisie a 
unor consultări adecvate în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul pregătirii și 
al elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

comune de formare. Este deosebit de 
importantă asigurarea de către Comisie a 
unor consultări adecvare cu experți de la 
nivel european și național. În momentul 
pregătirii și al elaborării actelor delegate, 
Comisia trebuie să garanteze transmiterea 
transparentă, simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

Or. de

Justificare

Conform articolul 166 din TFUE, statele membre sunt cele care sunt responsabile cu 
stabilirea conținutului formării profesionale.

Amendamentul 162
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
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de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V,
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a 
cadrelor comune de formare și precizarea 
condițiilor de aplicare a testelor de 
formare comune. Este deosebit de 
importantă realizarea de către Comisie a 
unor consultări adecvate în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, specificând 
condițiile de aplicare a cadrelor comune 
de formare și specificând condițiile de 
aplicare a testelor de formare comune.
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți și de forum sau forumuri ale 
părților interesate relevante astfel cum 
prevede articolul 57c (nou). În special, 
profesiile ar trebui să fie consultate în 
conformitate cu articolul 58a (nou) și 
propunerile acestora incluse în acte 
delegate referitoare la adaptările listei de 
activități prevăzute în anexa IV, adaptările 
punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din anexa V, 
clarificarea cunoștințelor și competențelor 
pentru medici, asistenți medicali 
generaliști, dentiști, veterinari, moașe, 
farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V și 
includerea de noi specializări 
stomatologice. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 163
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare,
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor reprezentări și
consultări adecvate, inclusiv prin 
intermediul experților, atât la nivel 
european, cât și la nivel național. În 
momentul pregătirii și al elaborării actelor 
delegate, Comisia trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă, 
transparentă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en
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Justificare

La acționarea prin acte delegate, Comisia trebuie să asigure că a avut loc consultarea 
corespunzătoare cu părțile interesate relevante și cu organizațiile vizate. Aceasta este 
necesară pentru a asigura un proces armonizat și netulburat de transparență și colaborare în 
luarea unor decizii prompte la nivelul UE.

Amendamentul 164
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
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Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate, 
bazate pe norme clare pentru consultarea 
părților interesate, care vor fi stabilite la 
articolul 58 din prezenta directivă, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți, Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 165
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 
competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
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aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare,
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă organizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate, 
care să permită reprezentarea părților 
interesate în profesii și inclusiv prin 
intermediul experților, atât la nivel 
european, cât și la nivel național. În 
momentul pregătirii și al elaborării actelor 
delegate, Comisia trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă, 
transparentă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 166
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, clarificarea cunoștințelor și 

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor 
de calculare a tarifelor legate de cardul 
profesional european, stabilirea detaliilor 
privind documentația necesară pentru 
cardul profesional european, adaptările 
listei de activități prevăzute în anexa IV, 
adaptările punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1 din 
anexa V, asistând recunoașterea 
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competențelor pentru medici, asistenți 
medicali generaliști, dentiști, veterinari, 
moașe, farmaciști și arhitecți, adaptarea 
perioadelor minime de formare pentru 
formarea medicală de specialitate și 
formarea stomatologică de specialitate, 
includerea de noi specializări medicale la 
punctul 5.1.3 din anexa V, modificările 
aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 din anexa V, 
includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

specializărilor post-universitare ale 
profesiilor reglementate în temeiul titlului 
III capitolul III, care nu dispun de 
dispoziții preexistente pentru 
recunoașterea specializării, clarificarea 
cunoștințelor și competențelor pentru 
medici, asistenți medicali generaliști, 
dentiști, veterinari, moașe, farmaciști și 
arhitecți, adaptarea perioadelor minime de 
formare pentru formarea medicală de 
specialitate și formarea stomatologică de 
specialitate, includerea de noi specializări 
medicale la punctul 5.1.3 din anexa V, 
modificările aduse listei prezentate la 
punctele 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 și 5.6.1 
din anexa V, includerea de noi specializări 
stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condițiilor de aplicare a cadrelor 
comune de formare și precizarea condițiilor 
de aplicare a testelor de formare comune. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 167
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 

Ar trebui să se utilizeze procedura de 
examinare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
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profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
alertă.

european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
alertă.

Or. de

Amendamentul 168
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține o cerere pentru eliberarea 
unui card profesional european, detaliile 
pentru evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
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informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
alertă.

condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
alertă.

Or. fr

Amendamentul 169
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 

Din cauza naturii tehnice a acestor acte 
legislative de punere în aplicare, ar trebui 
să se utilizeze procedura de examinare
pentru adoptarea actelor legislative de 
punere în aplicare pentru stabilirea de 
norme comune și uniforme în ceea ce 
privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
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alertă. alertă. Atunci când este necesar, Comisia 
poate să realizeze proiecte-pilot, 
consultări și să ia în considerare 
propuneri din partea organismelor 
profesionale, astfel cum prevede articolul 
58a (nou), a forumurilor părților 
interesate astfel cum prevede articolul 57c 
(nou) în vederea evaluării funcționării 
normelor și a procedurilor de inclus în 
Legea (legile) de punere în aplicare. 

Or. en

Amendamentul 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene pentru profesii 
specifice, formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține o cerere pentru eliberarea unui card 
profesional european, detaliile pentru 
evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 

(26) Din cauza naturii tehnice a acestor 
acte legislative de punere în aplicare, ar 
trebui să se utilizeze procedura de 
consultare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare pentru 
stabilirea de norme comune și uniforme în 
ceea ce privește caracteristicile cardurilor 
profesionale europene care impun astfel
pentru profesii specifice, formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține o cerere pentru eliberarea 
unui card profesional european, detaliile 
pentru evaluarea cererilor pentru un card 
profesional european, specificațiile tehnice 
și măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea, confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea la 
dispoziție a unui card profesional 
european, condițiile de acces la dosarul 
IMI, mijloacele tehnice și procedurile 
pentru verificarea autenticității și 
valabilității unui card profesional european 
și punerea în aplicare a mecanismului de 
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alertă. alertă.

Or. el

Justificare

Clarificarea caracterului opțional al stabilirii identității profesionale.

Amendamentul 171
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Ar trebui să se utilizeze procedura 
de examinare pentru adoptarea actelor 
legislative de punere în aplicare în 
vederea stabilirii unor norme comune și 
uniforme în ceea ce privește formatul 
cardului profesional european pentru o 
profesie reglementată.

Or. fr

Amendamentul 172
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ca urmare a experienței pozitive în 
ceea ce privește evaluările reciproce în 
temeiul Directivei 2006/123/CE, ar trebui 
să se includă un sistem similar de 
evaluare în Directiva 2005/36/CE. Statele 
membre ar trebui să notifice profesiile pe 
care le reglementează și motivele pentru 
care o fac și să discute constatările între 
ele. Acest sistem ar contribui la o mai 
mare transparență pe piața serviciilor 
profesionale.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 173
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Ca urmare a experienței pozitive în 
ceea ce privește evaluările reciproce în 
temeiul Directivei 2006/123/CE, ar trebui
să se includă un sistem similar de 
evaluare în Directiva 2005/36/CE. Statele 
membre ar trebui să notifice profesiile pe 
care le reglementează și motivele pentru 
care o fac și să discute constatările între 
ele. Acest sistem ar contribui la o mai 
mare transparență pe piața serviciilor 
profesionale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În măsura în care sunt 
reglementate, prezenta directivă are ca 
obiect, de asemenea, profesiile liberale, 
care, în sensul prezentei directive, sunt 
exercitate pe baza unor calificări 
profesionale corespunzătoare, cu titlu 
personal, pe propria răspundere și 
independent din punct de vedere 
profesional, oferind servicii intelectuale și 
conceptuale în interesul clientului și al 
publicului. În conformitate cu tratatul, 
exercitarea profesiei poate, în statele 
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membre, face obiectul unor obligații 
juridice specifice, bazate pe legislația 
națională și reglementările stabilite în 
mod autonom în acest cadru de către 
organismul profesional reprezentativ 
competent, care garantează și 
îmbunătățesc gradul de profesionalism, 
calitatea serviciilor și confidențialitatea 
relațiilor cu clientul.

Or. de

Amendamentul 175
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Prezenta directivă nu aduce 
atingere măsurilor necesare în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății și a consumatorilor.

Or. de

Amendamentul 176
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere măsurilor necesare pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății și a consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 177
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la 
anumite profesii reglementate.

Or. de

Amendamentul 178
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la 
anumite profesii reglementate și accesul la 
stagii prevăzut în cadrul unei formări 
pentru o profesie reglementată, indiferent 
de nivelul și natura remunerației,
desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Or. fr

Amendamentul 179
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1



PE496.438v01-00 72/115 AM\913241RO.doc

RO

Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Or. en

Amendamentul 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Or. en

Amendamentul 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
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remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Or. de

Justificare

În unele profesii este normal să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, persoanele 
care urmează astfel de stagii neremunerate nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii stagiilor respective.

Amendamentul 182
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Or. en

Amendamentul 183
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
prevăzut în cadrul unui parcurs de 
formare pentru o profesie reglementată și 
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care condiționează valabilitatea titlului de 
calificare desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora

Or. fr

Amendamentul 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial într-un 
stat membru care o autorizează la o 
anumită profesie reglementată din motive 
de sănătate, siguranță publică și
specificitate geografică.

Or. el

Justificare

Statelor membre li se solicită în principal din motive de sănătate și de siguranță publică, 
precum și din alte motive, să verifice în care ocupații pot permite accesul parțial. În ceea ce 
privește recunoașterea stagiilor realizate în alte state membre, persoanele în cauză nu sunt 
profesioniști și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 185
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
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profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

profesie reglementată.

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminate referințele la practicile remunerate, în principiu deoarece în Spania un 
există o tradiție în acest sens și conjunctura economică actuală ar împiedica punerea în 
acțiune a unei schimbări a modelului. Nedeterminarea directivei în raport cu practicile 
remunerate ar genera multe probleme de aplicare. De aceea, dacă se optează pentru 
menținerea acestei referințe, directiva ar trebui să specifice mai clar dacă practicile sunt 
remunerate în raport cu un barem și dacă există sau nu o obligație a statului de a suporta 
toate cheltuielile cu securitatea socială. 

Amendamentul 186
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate desfășurate într-un alt stat 
membru și recunoașterea acestora.

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la o 
profesie reglementată și accesul la stagii 
remunerate, care fac parte dintr-un 
parcurs de formare pentru o profesie 
reglementată, în măsura în care stagiarul 
dobândește anumite drepturi profesionale,
desfășurate într-un alt stat membru și 
recunoașterea acestora.

Or. en

Amendamentul 187
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu prevăzut în cadrul unei 
formări pentru o profesie reglementată, 
indiferent de nivelul și natura 
remunerației, într-un stat membru, altul 
decât cel în care și-a obținut calificările 
profesionale, fie cu titlu independent, fie cu 
titlu salariat.

Or. fr

Amendamentul 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu într-un stat membru, altul 
decât cel în care și-a obținut calificările 
profesionale, fie cu titlu independent, fie cu 
titlu salariat.

Or. en

Amendamentul 189
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu într-un stat membru, altul 
decât cel în care și-a obținut calificările 
profesionale, fie cu titlu independent, fie cu 
titlu salariat.

Or. en

Amendamentul 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată într-un 
stat membru, altul decât cel în care și-a 
obținut calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

Or. el

Justificare

În ceea ce privește recunoașterea stagiilor realizate în alte state membre, persoanele în cauză 
nu sunt profesioniști și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.
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Amendamentul 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale1, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.
__________________
1În conformitate cu definiția profesiilor 
liberale oferită de CJUE în Hotărârea din 
11 octombrie 2001, Adam, C-267/99, 
sursa: Rapoartele Curții Europene 
din 2001, pagina I-07467.

Or. de

Justificare

În unele profesii este normal să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, persoanele 
care urmează astfel de stagii neremunerate nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii stagiilor respective.

Amendamentul 192
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
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membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu prevăzut în cadrul unui 
parcurs de formare pentru o profesie 
reglementată și care condiționează 
valabilitatea titlului de calificare într-un 
stat membru, altul decât cel în care și-a 
obținut calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

Or. fr

Amendamentul 193
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu remunerat într-un stat 
membru, altul decât cel în care și-a obținut 
calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată într-un 
stat membru, altul decât cel în care și-a 
obținut calificările profesionale, fie cu titlu 
independent, fie cu titlu salariat.

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminate referințele la practicile remunerate, în principiu deoarece în Spania un 
există o tradiție în acest sens și conjunctura economică actuală ar împiedica punerea în 
acțiune a unei schimbări a modelului. Nedeterminarea directivei în raport cu practicile 
remunerate ar genera multe probleme de aplicare. De aceea, dacă se optează pentru 
menținerea acestei referințe, directiva ar trebui să specifice mai clar dacă practicile sunt 
remunerate în raport cu un barem și dacă există sau nu o obligație a statului de a suporta 
toate cheltuielile cu securitatea socială. 
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Amendamentul 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fiecare stat membru poate să 
autorizeze, în conformitate cu 
reglementările sale, exercitarea unei 
profesii reglementate pe teritoriul său, în 
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) 
de către resortisanții statelor membre care 
dețin calificări profesionale care nu au 
fost obținute într-un stat membru. În ceea 
ce privește profesiile reglementate la titlul 
III capitolul III, această primă 
recunoaștere trebuie să aibă loc în cadrul 
condițiilor minime de formare stabilite în 
capitolul în cauză.

Or. el

Justificare

În ceea ce privește recunoașterea stagiilor realizate în alte state membre, persoanele în cauză 
nu sunt profesioniști și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 195
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 (nou)
Directiva 2005/36
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă nu se aplică notarilor 
numiți prin intermediul unui document 
oficial emis de guvern.

Or. en
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Justificare

Specificitățile profesiei de notar ar trebui luate în considerare. Notarii sunt numiți printr-un 
act oficial de guvernământ și joacă un rol special în sistemele juridice din statele membre. 
Aceștia sunt delegați ai autorităților publice și instrumentele lor autentice sunt echivalente cu 
o hotărâre juridică.

Amendamentul 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3a) (nou) Specificitatea caracterului 
geografic al unor profesii ar trebui luate 
în considerare, atunci când este posibil, la 
punerea în aplicare a prezentei directive.

Or. el

Amendamentul 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui 
examen;

eliminat

Or. el
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Justificare

În ceea ce privește recunoașterea stagiilor realizate în alte state membre, persoanele în cauză 
nu sunt profesioniști și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 198
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36
Articolul 3 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui 
examen;

eliminat

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminate referințele la practicile remunerate, în principiu deoarece în Spania un 
există o tradiție în acest sens și conjunctura economică actuală ar împiedica punerea în 
acțiune a unei schimbări a modelului. Nedeterminarea directivei în raport cu practicile 
remunerate ar genera multe probleme de aplicare. De aceea, dacă se optează pentru 
menținerea acestei referințe, directiva ar trebui să specifice mai clar dacă practicile sunt 
remunerate în raport cu un barem și dacă există sau nu o obligație a statului de a suporta 
toate cheltuielile cu securitatea socială. 

Amendamentul 199
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 

(j) „stagiu”: exercitarea de activități 
supravegheate și remunerate, pentru a 
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scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui 
examen;

accesa o profesie reglementată în 
conformitate cu dispozițiile legislative, de 
reglementare sau administrative dintr-un 
stat membru;

Or. en

Justificare

Persoanele care au urmat un stagiu care constituie un element esențial al formării 
profesionale nu ar trebui să fie dezavantajate dacă stagiul lor nu este plătit. Fragmentul 
„Acordate în baza unui examen” a fost eliminat. Aceasta clarifică faptul că condițiile de 
accesare a unei profesii reglementate sunt determinate de statul membru. Aceste condiții ar 
putea include un examen sau o altă cerință.

Amendamentul 200
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

(j) „stagiu”: exercitarea de activități 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. en

Amendamentul 201
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 

(j) „stagiu în cadrul unui parcurs de 
formare pentru o profesie reglementată”: 
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scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

exercitarea de activități, indiferent de 
nivelul și de natura remunerației,
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. fr

Amendamentul 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) «stagiu remunerat»: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 
reglementată acordat pe baza unui examen;

(j) «stagiu»: exercitarea de activități 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. de

Justificare

În unele profesii este normal să se urmeze stagii neremunerate. Cu toate acestea, persoanele 
care urmează astfel de stagii neremunerate nu ar trebui să fie dezavantajate din cauza 
nerecunoașterii stagiilor respective.

Amendamentul 203
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stagiu remunerat”: exercitarea de 
activități supravegheate și remunerate, cu 
scopul de a avea acces la o profesie 

(j) „stagiu prevăzut în cadrul unui parcurs 
de formare pentru o profesie reglementată 
și care condiționează valabilitatea titlului 
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reglementată acordat pe baza unui examen; de calificare”: exercitarea de activități 
supravegheate, cu scopul de a avea acces la 
o profesie reglementată acordat pe baza 
unui examen;

Or. fr

Amendamentul 204
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului 
care atestă recunoașterea calificărilor 
sale pentru stabilirea într-un stat membru 
gazdă sau îndeplinirea de către acesta a 
tuturor condițiilor necesare pentru a 
presta temporar și ocazional servicii într-
un stat membru gazdă;

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului,
la cerere, în vederea stabilirii într-un stat 
membru gazdă sau prestarea, temporar și 
ocazional, de servicii într-un stat membru 
gazdă;

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că acest card ar trebui să fie disponibil la cerere.

Amendamentul 205
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului 

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis, în mod voluntar,
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care atestă recunoașterea calificărilor sale 
pentru stabilirea într-un stat membru gazdă 
sau îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

profesionistului care atestă recunoașterea 
calificărilor sale pentru stabilirea într-un 
stat membru gazdă sau îndeplinirea de 
către acesta a tuturor condițiilor necesare 
pentru a presta temporar și ocazional 
servicii într-un stat membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 206
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului 
care atestă recunoașterea calificărilor sale 
pentru stabilirea într-un stat membru gazdă 
sau îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului, 
la cererea organizației profesionale, ca 
atestare a calificărilor sale fie pentru 
stabilirea într-un stat membru gazdă, sau 
pentru prestarea temporară și ocazională
de servicii într-un stat membru gazdă;

Or. de

Justificare

Ar trebui subliniat caracterul voluntar al cardului profesional propus de Comisie. În plus, 
trebuie precizat că decizia finală privind recunoașterea calificărilor profesionale aparține 
statului membru gazdă.

Amendamentul 207
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, 
competențelor și aptitudinilor.

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a competențelor: cunoștințe, 
aptitudini și valori.

Or. en

Amendamentul 208
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, 
competențelor și aptitudinilor.

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a competențelor (cunoștințe, 
aptitudini, atitudini și valori.
[Atunci când se face referire la 
„competențe”, termenul „competențe” 
(sic) ar trebui înlocuit cu cel anterior din 
considerentele 10 și 18 și articolul 11 
litera (b) punctul (ii), articolul 14 alineatul 
(5), articolul 14 alineatul (6), articolul 31, 
articolul 24 alineatul (4), articolul 34 
alineatul (4), articolul 49a, articolul 58.]

Or. en

Justificare

Competențele sunt definite ca „intersecție între cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori” 
(Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Organizația Mondială a Sănătății, 2001, 2009)
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Amendamentul 209
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 1 – litera l 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, competențelor 
și aptitudinilor.

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: forme 
de învățământ general, educație și formare 
profesională și învățământ non-formal 
urmate de-a lungul vieții, având ca rezultat 
o îmbunătățire a cunoștințelor, 
competențelor și aptitudinilor în ceea ce 
privește etica și provocările profesionale.

Or. de

Amendamentul 210
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – alineatul 1 – litera l 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, competențelor 
și aptitudinilor.

(l) „învățare pe tot parcursul vieții”: toate 
formele de învățământ general, educație și 
formare profesională, învățământ non-
formal și învățare informală urmate de-a 
lungul vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a calificărilor, adică a 
cunoștințelor, competențelor și 
aptitudinilor sociale.

Or. de
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Amendamentul 211
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(la) siguranța pacienților în contextul 
prezentei directive ar trebui să acopere 
profesiile în baza cărora sunt prestate 
servicii pentru a promova sau a contribui 
la sănătatea și bunăstarea unui individ, 
inclusiv servicii medicale și servicii 
nemedicale.

Or. en

Justificare

Această definiție este esențială pentru a asigura că asistența socială este cuprinsă în mod 
corespunzător în directivă, ca profesie care are posibile implicații pentru siguranța 
pacienților. „Siguranța pacienților” ar trebui să includă persoane care utilizează servicii de 
asistență socială.

Amendamentul 212
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(la) „cerințe sau condiții de formare”: un 
set comun de cunoștințe, de capacități și 
de competențe necesare pentru 
exercitarea unei anumite profesii

Or. en
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Justificare

Cerințele sau condițiile de formare nu au fost definite nici pe departe în sfera de aplicare a 
directivei. Aceasta clarifică faptul că cerințele de formare nu ar trebui să fie exprimate doar 
în termeni de durată, ci și în termeni de competențe.

Amendamentul 213
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(la) „prestare temporară de servicii”: 
prestare de servicii pentru o perioadă 
neîntreruptă mai mică de un an

Or. en

Amendamentul 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „profesiile liberale”: sunt exercitate 
pe baza unor calificări profesionale 
corespunzătoare, cu titlu personal, pe 
propria răspundere și independent din 
punct de vedere profesional, oferind 
servicii intelectuale și conceptuale în 
interesul clientului și al publicului.

Or. de
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Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se referă și la profesiile liberale, motiv pentru care ar trebui 
introdusă o definiție a acestora pe baza hotărârii CJUE din 11 octombrie 2001 ( C-267/99, 
Rapoartele Curții Europene din 2001, I-07467). 

Amendamentul 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „formare duală”: învățarea 
competenței decizionale profesionale 
alternativ în întreprindere și școala 
profesională pe baza unor standarde de 
educație și calitate care se completează 
reciproc. Prin „competență decizională 
profesională” se înțelege capacitatea și 
disponibilitatea de a utiliza cunoștințe, 
abilități și competențe personale, sociale 
și metodice atât în situații de muncă, cât și 
pentru dezvoltarea profesională și 
personală. 

Or. de

Amendamentul 216
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera m (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) „motive imperative de interes public” 
înseamnă motive recunoscute ca atare în 
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jurisprudența Curții de Justiție;

Or. en

Justificare

Conceptul de „motive imperative de interes public” la care se face referire în anumite 
dispoziții ale prezentei directive, este un principiu bine cunoscut care include sănătatea 
publică, dar și o gamă largă de alte preocupări. Se propune utilizarea acestei definiții 
inspirate din definiția din Directiva 2006/123/CE în vederea clarificării intenției 
legislatorului atunci când face referire la acest concept.

Amendamentul 217
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recunoașterea calificărilor profesionale 
de către statul membru gazdă permite 
beneficiarului să aibă acces, în respectivul 
stat membru, la aceeași profesie sau, în 
cazurile menționate la articolul 4f, la o 
parte a aceleiași profesii ca cea pentru 
care este calificat în statul membru de 
origine și să o exercite în statul membru 
gazdă în aceleași condiții ca și resortisanții 
acestuia.

(1) Recunoașterea calificărilor profesionale 
de către statul membru gazdă permite 
beneficiarului să aibă acces, în respectivul 
stat membru, la aceeași profesie pentru 
care este calificat în statul membru de 
origine și să o exercite în aceleași condiții 
ca și resortisanții acestuia.

Or. de

Amendamentul 218
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Recunoașterea calificărilor profesionale 
de către statul membru gazdă permite 
beneficiarului să aibă acces, în respectivul 
stat membru, la aceeași profesie sau, în 
cazurile menționate la articolul 4f, la o 
parte a aceleiași profesii ca cea pentru care 
este calificat în statul membru de origine și 
să o exercite în statul membru gazdă în 
aceleași condiții ca și resortisanții acestuia.

(1) Recunoașterea calificărilor profesionale 
de către statul membru gazdă permite 
beneficiarului să aibă acces, în respectivul 
stat membru, la aceeași profesie ca cea 
pentru care este calificat în statul membru 
de origine și să o exercite în aceleași 
condiții ca și cetățenii din respectivul stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 219
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre eliberează titularului 
unei calificări profesionale un card 
profesional european la cererea acestuia și 
cu condiția adoptării de către Comisie a 
actelor de punere în aplicare relevante 
prevăzute la alineatul (6).

(1) Statele membre eliberează titularului 
unei calificări profesionale un card 
profesional european la cererea acestuia, 
după încheierea unui proiect-pilot pentru 
profesia respectivă, și cu condiția adoptării 
de către Comisie a actelor de punere în 
aplicare relevante prevăzute la alineatul 
(6).

O analiză cost-beneficiu ar trebui 
realizată înainte să se propună 
introducerea unui card prin acte de 
punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Există preocupări asupra eficienței practice a cardului și ar trebui testate și evaluate înainte 
de a fi introduse. O analiză cost-beneficiu ar trebui realizată înainte să se propună 
introducerea unui card printr-un act de punere în aplicare.
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Amendamentul 220
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre eliberează titularului 
unei calificări profesionale un card 
profesional european la cererea acestuia și 
cu condiția adoptării de către Comisie a 
actelor de punere în aplicare relevante 
prevăzute la alineatul (6).

(1) Statele membre eliberează titularului 
unei calificări profesionale un card 
profesional european la cererea acestuia și 
cu condiția solicitării de către organizația 
profesională reprezentativă a emiterii 
unui card profesional și a adoptării de 
către Comisie a actelor de punere în 
aplicare relevante prevăzute la alineatul 
(6).

Or. de

Amendamentul 221
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Introducerea unui card profesional ar 
trebui să fie făcută la cererea profesiei în 
cauză. Pragul minim ar trebui să existe 
atunci când două treimi dintre statele 
membre sau autoritățile competente din 
acestea sunt în favoarea introducerii unui 
astfel de card.

Or. en
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Amendamentul 222
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 58a, după consultarea forumului 
sau a forumurilor părții interesate 
relevante astfel cum este prevăzut la 
articolul 57c și ținând cont de propunerile 
lor privind procedura de urmat atunci 
când o profesie solicită introducerea unui 
card profesional. 

Or. en

Amendamentul 223
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unui card profesional european beneficiază 
de toate drepturile conferite de articolele 
4b-4e odată cu validarea cardului de către 
autoritatea competentă a statului membru 
relevant, astfel cum se prevede la 
alineatele (3) și (4) din prezentul articol.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unui card profesional european beneficiază 
de toate drepturile conferite de articolele 
4b-4e sub rezerva validării cardului de 
către autoritatea competentă a statului 
membru gazdă, astfel cum se prevede la 
alineatele (3) și (4) din prezentul articol.

Or. en

Justificare

Pentru profesiile cu implicații pentru siguranța pacienților în baza sistemului general și 
automat de recunoaștere, statele membre gazdă ar trebui să aibă răspunderea pentru 
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validarea cardului.

Amendamentul 224
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unui card profesional european beneficiază 
de toate drepturile conferite de articolele 
4b-4e odată cu validarea cardului de către 
autoritatea competentă a statului membru 
relevant, astfel cum se prevede la 
alineatele (3) și (4) din prezentul articol.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unui card profesional european beneficiază 
de toate drepturile conferite de articolele 
4b-4e odată cu validarea cardului de către 
autoritatea competentă a statului membru 
gazdă, astfel cum se prevede la alineatele 
(3) și (4) din prezentul articol.

Or. de

Justificare

Recunoașterea calificărilor profesionale revine statului membru gazdă.

Amendamentul 225
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Dacă titularul unei calificări 
intenționează să presteze, în conformitate 
cu titlul II, alte servicii decât cele 
reglementate de articolul 7 alineatul (4),
cardul profesional european se creează și 
validează de către autoritatea competentă 
din statul membru de origine în 
conformitate cu articolele 4b și 4c.

(3) Dacă titularul unei calificări 
intenționează să presteze, în conformitate 
cu titlul II, alte servicii decât cele 
reglementate de articolul 7 alineatul (4) și 
profesioniștii din domeniul sănătății care 
beneficiază de recunoașterea automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE, cardul 
profesional european se creează și 
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validează, fiind eliberat de către autoritatea 
competentă din statul membru de origine în 
conformitate cu articolele 4b și 4c.

Or. en

Justificare

Pentru profesiile cu implicații pentru siguranța pacienților în baza sistemului general și 
automat de recunoaștere, statele membre gazdă ar trebui să aibă răspunderea pentru 
validarea cardului.

Amendamentul 226
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă titularul unei calificări 
intenționează să presteze, în conformitate 
cu titlul II, alte servicii decât cele 
reglementate de articolul 7 alineatul (4), 
cardul profesional european se creează și 
validează de către autoritatea competentă 
din statul membru de origine în 
conformitate cu articolele 4b și 4c.

(3) Dacă titularul unei calificări 
intenționează să presteze, în conformitate 
cu titlul II, alte servicii decât cele 
reglementate de articolul 7 alineatul (4), 
cardul profesional european se creează de 
către autoritatea competentă din statul 
membru de origine în conformitate cu 
articolele 4b și 4c și se validează de către 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă în conformitate cu articolele 4b și 
4d.

Or. de

Justificare

Recunoașterea calificărilor profesionale revine statului membru gazdă.

Amendamentul 227
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui 
card profesional european, atunci când este 
disponibil.

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru prelucrarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile asigură 
prelucrarea imparțială, obiectivă și promptă 
a cererilor de carduri profesionale 
europene. Centrele de asistență menționate 
la articolul 57b pot și ele să acționeze în 
calitate de autorități competente pentru 
crearea unui card profesional european. 
Statele membre se asigură că autoritățile 
competente informează profesioniștii, 
inclusiv solicitanții potențiali, cu privire la 
posibilitatea unui card profesional 
european, atunci când este disponibil.

Or. en

Justificare

Nu este rolul unui AC acela de a promova orice proces particular: sugerează utilizarea 
„posibilității” în loc.

Amendamentul 228
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Statele membre se 
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asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

Or. de

Amendamentul 229
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

Or. en

Justificare

Centrele de asistență nu dețin neapărat experiența sau instrumentele pentru a verifica și a 
valida informațiile furnizate de profesionist. În plus, implicarea prea multor autorități în 
procesul de livrare a cardului nu este compatibilă cu abordarea principiului „ghișeu unic” și 
obiectivul simplificării.
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Amendamentul 230
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre se 
asigură că autoritățile competente 
informează cetățenii, inclusiv solicitanții 
potențiali, cu privire la avantajele unui card 
profesional european, atunci când este 
disponibil.

(5) Statele membre desemnează autoritățile 
competente pentru eliberarea de carduri 
profesionale europene. Autoritățile 
respective asigură prelucrarea imparțială, 
obiectivă și promptă a cererilor de carduri 
profesionale europene. Centrele de 
asistență menționate la articolul 57b pot și 
ele să acționeze în calitate de autorități 
competente pentru eliberarea unui card 
profesional european. Statele membre pot 
decide ca centrele de asistență să 
servească drept sprijin pentru autoritățile 
competente în faza prealabilă pregătirii 
documentației necesare pentru obținerea 
cardului profesional în conformitate cu 
articolul 4. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente informează 
cetățenii, inclusiv solicitanții potențiali, cu 
privire la avantajele unui card profesional 
european, atunci când este disponibil.

Or. es

Amendamentul 231
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în (6) După finalizarea unui proiect-pilot 
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aplicare prin care se atribuie carduri
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

pentru o anumită profesie, cardurile 
profesionale europene voluntare, care ar 
trebui să accelereze mobilitatea 
profesioniștilor, sunt disponibile pentru 
profesiile acoperite de acte de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare 
la care se face referire la articolul 58.

Actele de punere în aplicare determină, de 
asemenea, formatul cardurilor
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile profesiei în 
cauză. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58.

Comisia poate introduce un card 
profesional european voluntar printr-un 
act de punere în aplicare, cu condiția să 
existe suficientă mobilitate sau un 
potențial pentru suficientă mobilitate în 
profesia în cauză, să existe o cerere a 
părților interesate și a profesiilor 
respective în cauză sau dacă profesia este 
reglementată într-un număr suficient de 
state membre. 

Or. en

Justificare

Procedura de examinare ar trebui să fie utilizată, având în vedere că actul de punere în 
aplicare are legătură cu programele cu implicații substanțiale în temeiul articolului 2 
alineatul (2) sau al Regulamentului 182/2011. Este necesar să se sublinieze faptul că CPE 
trebuie să accelereze mobilitatea profesioniștilor, să fie voluntară și introdusă doar atunci 
când există o dovadă solidă care ar putea fi benefică pentru mobilitatea unei profesii.
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Amendamentul 232
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58.

(6) Dacă organizațiile profesionale 
reprezentative din mai mult de jumătate 
din statele membre doresc introducerea 
unui card profesional pentru profesia lor,
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se atribuie carduri profesionale
europene pentru anumite profesii, se 
stabilesc formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține orice cerere de eliberare a unui card 
profesional european și detaliile privind 
evaluarea cererilor, luând în considerare 
particularitățile fiecărei profesii în cauză. 
Aceste acte de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 58 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile 
necesare pentru a susține orice cerere de 

(6) Comisia poate introduce un card 
profesional european printr-un act de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare la care se face 
referire la articolul X, cu condiția ca 
profesia considerată să fie reglementată 
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eliberare a unui card profesional 
european și detaliile privind evaluarea 
cererilor, luând în considerare 
particularitățile fiecărei profesii în cauză. 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.

în marea majoritate a statelor membre, 
există un grad mare de mobilitate 
potențială și un potențial pentru 
dezvoltarea ulterioară și ocuparea forței 
de muncă pe piața internă, însă acest 
potențial nu a fost epuizat încă de 
profesioniști.

Or. en

Amendamentul 234
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru profesiile 
recunoscute automat, la cererea acestora, 
se stabilesc formatul cardului profesional 
european, traducerile necesare pentru a 
susține orice cerere de eliberare a unui card 
profesional european și detaliile privind 
evaluarea cererilor, luând în considerare 
particularitățile fiecărei profesii în cauză. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.

Or. sv

Justificare

Beneficiile unui card profesional pentru profesii recunoscute automat sunt clare, însă același 
lucru nu este adevărat dacă un astfel de card pentru profesiile recunoscute în baza sistemului 
general. Există un risc considerabil ca noile sisteme administrative să trebuiască să fie create 
și ca acest card să dea naștere indirect unor regulamente pentru profesiile care nu sunt 
reglementate în prezent.
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Amendamentul 235
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare, după consultarea cu organismele 
profesionale și părțile interesate astfel 
cum prevăd articolul 57c (nou) și articolul 
58a (nou) și ținând cont de propunerile 
lor, prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 58.

Or. en

Amendamentul 236
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene, de emis pentru
anumite profesii, se stabilesc formatul 



AM\913241RO.doc 105/115 PE496.438v01-00

RO

profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

cardului profesional european, traducerile 
necesare pentru a susține orice cerere de 
eliberare a unui card profesional european 
și detaliile privind evaluarea cererilor, 
luând în considerare particularitățile 
fiecărei profesii în cauză. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58. Pe lângă 
procedura stabilită la articolul 58, 
Comisia realizează o consultare adecvată 
a părților interesate înainte de adoptarea 
acestui act.

Or. en

Justificare

Nu doar autoritățile competente care sunt implicate prin procedura stabilită la articolul 58, 
ci și organizațiile profesionale reprezentative ar trebui să fie implicate de două ori în 
introducerea unui card profesional european pentru profesia lor. Acești intermediari își 
cunosc cel mai bine nevoile și pot juca un rol sporit în promovarea utilizării cardului în 
rândul profesioniștilor.

Amendamentul 237
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 

(6) La cererea organizațiilor profesionale 
reprezentative care doresc să stabilească 
un card profesional european pentru 
profesia lor, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare prin care se atribuie 
carduri profesionale europene pentru 
anumite profesii, se stabilesc formatul 
cardului profesional european, traducerile 
necesare pentru a susține orice cerere de 
eliberare a unui card profesional european 
și detaliile privind evaluarea cererilor, 
luând în considerare particularitățile 
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articolul 58. fiecărei profesii în cauză. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 58 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene, în special pentru 
profesiile care se încadrează în procedura 
de recunoaștere automată, atunci când 
aceste profesii impun astfel, se stabilesc 
formatul cardului profesional european, 
traducerile necesare pentru a susține orice 
cerere de eliberare a unui card profesional 
european și detaliile privind evaluarea 
cererilor, luând în considerare 
particularitățile fiecărei profesii în cauză.. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.

Or. el

Justificare

Clarificarea caracterului opțional al stabilirii identității profesionale.

Amendamentul 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se atribuie carduri 
profesionale europene pentru anumite 
profesii, se stabilesc formatul cardului 
profesional european, traducerile necesare 
pentru a susține orice cerere de eliberare a 
unui card profesional european și detaliile 
privind evaluarea cererilor, luând în 
considerare particularitățile fiecărei 
profesii în cauză. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58. Această 
procedură ar trebui să asigure în 
principal faptul că acest card profesional 
european se va concentra în principal pe 
sporirea mobilității profesioniștilor, 
indiferent dacă profesiile acestora sunt 
reglementate sau nu și ar trebui să evite 
în special crearea oricărui obstacol 
administrativ și de reglementare 
suplimentar.

Or. en

Justificare

Cardul profesional european ar trebui să fie utilizat strict ca instrument de recunoaștere a 
calificărilor profesionale dintr-un alt stat membru și nu ca mijloc de reglementare a modului 
în care profesia este calificată și nici ca mijloc de impunere a unor cerințe suplimentare 
dintr-un stat membru în care profesia este reglementată.

Amendamentul 240
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse (7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
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solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european.

Or. en

Justificare

Calcularea și distribuirea taxelor ar trebui hotărâte la nivel național cu părțile interesate 
relevante.

Amendamentul 241
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european.

Or. de
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Amendamentul 242
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european.

Or. en

Amendamentul 243
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
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profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

profesional european. Comisia ar trebui să 
fie împuternicită, după consultarea cu 
forumul sau forumurile părții interesate
în conformitate cu articolul 57c (nou) să 
adopte acte delegate care să includă 
propunerile acestui forum sau ale acestor 
forumuri în conformitate cu articolul 58a 
privind stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor. 

Or. en

Amendamentul 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european.

Or. fi

Amendamentul 245
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Articolele 4a-4e nu se aplică 
profesiilor care au introdus deja un 
propriu card profesional european înainte 
de intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de

Justificare

Prin cardul profesional european, profesia de avocat deține deja un permis care permite 
stabilirea și prestarea în cadrul sistemului prevăzut de Directivele 77/249 și 98/05. În acest 
caz nu este necesară o reglementare suplimentară sau diferită operată prin prezenta 
directivă.

Amendamentul 246
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Recunoașterea calificărilor prin intermediul 
unui card profesional european folosește
drept alternativă procedurală la 
recunoașterea calificărilor profesionale în 
temeiul procedurilor prevăzute în titlul II și 
III din prezenta directivă.

Recunoașterea calificărilor prin intermediul 
unui card profesional european poate folosi
drept alternativă procedurală la 
recunoașterea calificărilor profesionale în 
temeiul procedurilor prevăzute în titlul II și 
III din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 247
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 9 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia ar trebui să realizeze o evaluare, 
însoțită de propuneri de modificare, după 
caz, ale succesului cardului profesional 
ca instrument pentru mobilitate, nu mai 
târziu de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 248
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european prin 
orice mijloace, inclusiv printr-un 
instrument online.

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european, în 
scris sau sub formă electronică, inclusiv 
printr-un instrument online.

Or. en

Justificare

Clarificarea motivelor de securitate.

Amendamentul 249
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european prin 
orice mijloace, inclusiv printr-un 
instrument online.

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european în 
scris sau pe cale electronică, în 
conformitate cu articolul 57.

Or. de

Amendamentul 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european prin 
orice mijloace, inclusiv printr-un 
instrument online.

(1) Statele membre se asigură că titularul 
unei calificări profesionale poate solicita 
autorității competente din statul membru de 
origine un card profesional european, în 
scris și, de asemenea, prin mail sau în 
orice altă formă electronică, inclusiv 
printr-un instrument online.

Or. en

Amendamentul 251
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererile sunt susținute de documentele 
menționate la articolul 7 alineatul (2) și în 

(2) Cererile sunt susținute de documentele 
menționate la articolul 7 alineatul (2) și în 
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anexa VII, după caz. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea detaliilor documentației.

anexa VII, după caz. În cazul în care 
există o îndoială justificată, statul 
membru gazdă poate solicita trimiterea 
documentelor originale.

Or. de

Amendamentul 252
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cererile sunt susținute de documentele 
menționate la articolul 7 alineatul (2) și în 
anexa VII, după caz. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea detaliilor documentației.

(2) Cererile sunt susținute de documentele 
menționate la articolul 7 alineatul (2) și în 
anexa VII, după caz. Comisia este 
împuternicită, după consultarea cu 
organismele profesionale astfel cum 
prevede articolul 58a (nou) și integrarea 
propunerilor lor, să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea detaliilor documentației.

Or. en

Amendamentul 253
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Centrele de asistență vor putea servi ca 
sprijin, dacă statele membre consideră 
astfel, pentru autoritățile competente, 
pentru formalitățile prealabile 
documentației necesare pentru 
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recunoașterea calificărilor profesionale.

Or. es


