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Amendamentul 254
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine confirmă primirea 
cererii și informează solicitantul cu privire 
la lipsa oricărui document fără întârziere 
după depunerea cererii. Aceasta creează în 
cadrul sistemului de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] al Parlamentului European și 
al Consiliului(*) un dosar al cererii care 
conține toate documentele justificative. În 
cazul cererilor ulterioare depuse de același 
solicitant, autoritățile competente ale 
statului membru de origine sau ale statului 
membru gazdă nu pot solicita să se depună 
încă o dată documente care sunt deja 
incluse în dosarul IMI și care sunt încă 
valabile.

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine confirmă primirea 
cererii și informează solicitantul cu privire 
la lipsa oricărui document în termen de trei 
zile lucrătoare de la depunerea cererii. 
Aceasta creează în cadrul sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) stabilit 
prin Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului(*) 
un dosar al cererii care conține toate 
documentele certificate drept valabile. În 
cazul cererilor ulterioare depuse de același 
solicitant, autoritățile competente ale 
statului membru de origine sau ale statului 
membru gazdă nu pot solicita să se depună 
încă o dată documente care sunt deja 
incluse în dosarul IMI și care sunt încă 
valabile.

Or. fr

Amendamentul 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine confirmă primirea 
cererii și informează solicitantul cu privire 
la lipsa oricărui document fără întârziere 

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine confirmă primirea 
cererii și informează solicitantul cu privire 
la lipsa oricărui document fără întârziere 
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după depunerea cererii. Aceasta creează în 
cadrul sistemului de informare al pieței 
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul 
(UE) nr. […] al Parlamentului European și 
al Consiliului(*) un dosar al cererii care 
conține toate documentele justificative. În 
cazul cererilor ulterioare depuse de același 
solicitant, autoritățile competente ale 
statului membru de origine sau ale statului 
membru gazdă nu pot solicita să se depună 
încă o dată documente care sunt deja 
incluse în dosarul IMI și care sunt încă 
valabile.

după depunerea cererii, document ce va 
trebui emis într-un termen rezonabil, 
conform cerințelor impuse. Aceasta 
creează în cadrul sistemului de informare 
al pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului(*) 
un dosar al cererii care conține toate 
documentele justificative. În cazul cererilor 
ulterioare depuse de același solicitant, 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine sau ale statului membru gazdă 
nu pot solicita să se depună încă o dată 
documente care sunt deja incluse în dosarul 
IMI și care sunt încă valabile.

Or. it

Amendamentul 256
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolelor 4b și 
4c, cardul profesional european rămâne 
valabil atât timp cât titularul său își 
păstrează dreptul de exercitare a profesiei 
în statul membru de origine pe baza 
documentelor și a informațiilor cuprinse 
în dosarul IMI. Cardul european 
profesional ar trebui să fie reînnoit în 
mod regulat sau în conformitate cu 
dispozițiile statului membru gazdă privind 
profesia respectivă.

Or. en

Amendamentul 257
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificațiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 58.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificațiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia; Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 58.

Or. de

Justificare

Un acces multiplu poate genera probleme cu protecția datelor.

Amendamentul 258
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care se precizează 
specificațiile tehnice, măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare, după consultarea cu organismele 
profesionale și părțile interesate astfel 
cum prevede articolul 57c (nou) și 
articolul 58a (nou), ținând cont de 
propunerile acestora, prin care se 
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profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 58.

precizează specificațiile tehnice, măsurile 
necesare pentru a asigura integritatea, 
confidențialitatea și acuratețea 
informațiilor conținute în cardul 
profesional european și în dosarul IMI, 
condițiile și procedurile pentru punerea 
unui card profesional european la 
dispoziția titularului acestuia, inclusiv 
posibilitatea de a-l descărca de pe internet 
sau de a transmite actualizări la dosar. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 58.

Or. en

Amendamentul 259
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitate temporară
După consultarea cu părțile interesate 
astfel cum prevede articolul 58c (nou), 
Comisia este autorizată să adopte prin 
acte delegate o listă a profesiilor care 
migrează cu regularitate spre alte state 
membre care furnizează servicii pentru 
perioade scurte de timp. Persoanele care 
desfășoară profesiile care sunt incluse pe 
această listă vor trebui să își reînnoiască 
anual ad infinitum cardul profesional 
european.

Or. en

Amendamentul 260
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM (2011)833
Articolul 4 c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cardul profesional european pentru 
prestarea temporară de servicii, altele decât 
cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4)

Cardul profesional european pentru 
prestarea temporară de servicii, altele decât 
cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4) și 
profesioniștii din domeniul sănătății care 
beneficiază de recunoașterea automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE.

Or. en

Justificare

Pentru profesioniștii sectoriali din domeniul sănătății, autoritățile gazdă competente ar trebui 
să își mențină răspunderea pentru validarea cardului profesional european.

Amendamentul 261
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european.
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea și 
documentația probantă și eliberează 
cardul profesional european în termen de o 
lună de la data la care primește o cerere 
completă. Acesta transmite cardul 
profesional european imediat autorității 
competente din statul membru gazdă și 
informează solicitantul în mod 
corespunzător. Statele membre gazdă în 
cauză constituie declarația prevăzută la 
articolul 7. Statul membru gazdă nu poate 
solicita o nouă declarație în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani.
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7 pentru următorii doi ani.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să acorde un interval de timp mai reaslist pentru 
considerarea cererilor. Perioada de valabilitate a declarației ar trebui să fie mai scurtă de 
doi ani, pentru a asigura protecția consumatorilor.

Amendamentul 262
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea și 
creează un card profesional european în 
termen de patru săptămâni de la data la 
care primește cererea completă. Aceasta 
informează solicitantul și statul membru în 
care solicitantul intenționează să presteze 
servicii cu privire la emiterea cardului 
profesional european. Transmiterea 
informațiilor privind emiterea cardului
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 în următorul an.

Or. de

Amendamentul 263
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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2011/0435(COD)
Articolul 4 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de o lună de la data la 
care primește o cerere completă. Aceasta 
informează solicitantul și statul membru în 
care solicitantul intenționează să presteze 
servicii cu privire la validarea cardului 
profesional european. Transmiterea 
informațiilor de validare către statele 
membre gazdă în cauză constituie 
declarația prevăzută la articolul 7. Statul 
membru gazdă nu poate solicita o nouă 
declarație în conformitate cu articolul 7 
pentru următorii doi ani.

Or. en

Amendamentul 264
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la 
articolul 7. Statul membru gazdă nu poate 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de patru săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la 
articolul 7. Statul membru gazdă nu poate 
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solicita o nouă declarație în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani.

solicita o nouă declarație în conformitate 
cu articolul 7 pentru următorii doi ani.

Or. fr

Amendamentul 265
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 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european.
Transmiterea informațiilor de validare
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de o lună de la data la 
care primește o cerere completă. Acesta
transmite cardul profesional european 
statului membru gazdă și informează 
solicitantul. Transmiterea informațiilor
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

Or. en

Amendamentul 266
Emilie Turunen

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

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita 
o nouă declarație în conformitate cu 
articolul 7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în intervalele de timp definite la 
articolul 4 litera (d) și articolul 5 (nou). 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la 
articolul 7. Un astfel de card profesional 
european ar trebui reînnoit anual.

Or. en

Amendamentul 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional
european în termen de o lună de la data la 
care primește o cerere completă. Aceasta 
informează solicitantul și statul membru în 
care solicitantul intenționează să presteze 
servicii cu privire la validarea cardului 
profesional european. Transmiterea 
informațiilor de validare către statele 
membre gazdă în cauză constituie 
declarația prevăzută la articolul 7. Statul 
membru gazdă nu poate solicita o nouă 
declarație în conformitate cu articolul 7 
pentru următorii doi ani.
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Or. fi

Amendamentul 268
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita 
o nouă declarație în conformitate cu 
articolul 7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la 
articolul 7.

Or. en

Amendamentul 269
Phil Prendergast

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
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la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani, cu excepția 
cazului în care sunt exprimate motive 
imperative.

Or. en

Amendamentul 270
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 –  paragraful 1 – punctul 5 (nou)
COM(2011)833
Articolul 4 c – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nici profesia, nici 
educația și formarea nu conduc la 
reglementarea acestei profesii în statul 
membru de origine, autoritatea 
competentă din acest stat membru verifică 
cel puțin statutul legal al solicitantului, 
autenticitatea și caracterul complet al 
documentelor depuse.

Or. en

Amendamentul 271
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 –  paragraful 1 – punctul 5 (nou)
COM (2011)833
Articolul 4 c – alineatul 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) După finalizarea unui proiect-pilot 
pentru o anumită profesie care implică 
autoritățile relevante competente, Comisia 
este autorizată să adopte acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 58 
privind stabilirea unor termene-limită 
pentru procesul specificat la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 272
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două 
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia autorității competente din 
statul membru de origine sau absența unei 
decizii în termenul de o lună menționat la 
alineatul (1) se supune căilor de recurs în 
temeiul legislației naționale.

Or. en

Justificare

Termenul-limită pentru prelucrarea unei cereri de mobilitate temporară ar trebui să fie mai 
realist.

Amendamentul 273
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de patru
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

Or. de

Amendamentul 274
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2005/36/CE
Articolul 4 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de patru
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

Or. fr

Amendamentul 275
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 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două 
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia autorității competente din 
statul membru de origine sau absența unei 
decizii în termenul de o lună menționat la 
alineatul (1) se supune căilor de recurs în 
temeiul legislației naționale.



PE489.001v01-00 16/87 AM\916300RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 276
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două 
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de trei 
săptămâni definit la alineatul (5) (nou) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

Or. en

Amendamentul 277
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă dorește să presteze servicii în alte 
state membre decât cele inițial informate în 
temeiul alineatului (1) sau dorește să 
continue prestarea dincolo de perioada de 
doi ani menționată la alineatul (1), un 
titular de card profesional european poate 
continua să utilizeze cardul profesional 
european menționat la alineatul (1). În 
aceste cazuri, titularul cardului profesional 
european depune declarația prevăzută la 
articolul 7.

(3) Dacă dorește să presteze servicii în alte 
state membre decât cele inițial informate în 
temeiul alineatului (1) sau dorește să 
continue prestarea dincolo de perioada de 
un an menționată la alineatul (1), un titular 
de card profesional european poate 
continua să utilizeze cardul profesional 
european menționat la alineatul (1). În 
aceste cazuri, titularul cardului profesional 
european depune declarația prevăzută la 
articolul 7.

Or. en
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Amendamentul 278
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 c – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cardul profesional european rămân valabil 
atât timp cât titularul său își păstrează 
dreptul de practică în statul membru de 
origine pe baza documentelor și a 
informațiilor cuprinse în dosarul IMI.

Cardul profesional european rămâne
valabil atât timp cât titularul său își 
păstrează dreptul de practică în statul 
membru de origine pe baza documentelor 
și a informațiilor cuprinse în dosarul IMI 
sau dacă deținătorului nu i s-a interzis 
exercitarea profesiei în oricare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 279
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, după consultarea cu 
organismele profesionale, astfel cum
prevăd articolul 57c (nou) și articolul 58a 
(nou) și ținând cont de propunerile lor și 
de proiectele-pilot, după caz, este 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să includă propunerile acestui forum sau 
ale acestor forumuri și organisme 
profesionale, privind perioada de timp 
necesară pentru aprobarea și validarea 
cardului profesional pentru profesia 
respectivă. Comisia pune la dispoziția 
publicului aceste termene-limită.
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Or. en

Amendamentul 280
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cardul profesional european pentru 
stabilire și prestarea temporară de servicii 
în temeiul articolului 7 alineatul (4)

Cardul profesional european pentru 
stabilire și prestarea temporară de servicii 
în temeiul articolului 7 alineatul (4) și 
pentru furnizarea temporară de servicii de 
către profesioniștii din domeniul sănătății 
care beneficiază de recunoașterea 
automată în temeiul titlului III capitolul 
III.

Or. en

Justificare

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC. The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Amendamentul 281
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
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competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de patru
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

Or. de

Amendamentul 282
Frank Engel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două 
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de patru 
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

Or. fr

Amendamentul 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două 
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu 
privire la dosarul IMI corespunzător. 
Solicitantul este informat de către statul 
membru de origine cu privire la stadiul 
procedurii.

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de o lună de 
la primirea cererii complete, autenticitatea 
și valabilitatea documentelor justificative 
prezentate, creează un card profesional 
european, îl transmite spre validare 
autorității competente a statului membru 
gazdă și informează solicitantul cu privire 
la acestea.

Or. en

Amendamentul 284
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două 
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în perioada de timp 
definită la articolul 4d alineatul (5) (nou), 
autenticitatea și valabilitatea documentelor 
justificative prezentate, creează un card 
profesional european, îl transmite spre 
validare autorității competente a statului 
membru gazdă și informează autoritatea 
respectivă cu privire la dosarul IMI 
corespunzător. Solicitantul este informat de 
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origine cu privire la stadiul procedurii. către statul membru de origine cu privire la 
stadiul procedurii.

Or. en

Amendamentul 285
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
2011/0435(COD)
Articolul 4 d – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nici profesia, nici 
educația și formarea nu conduc la 
reglementarea acestei profesii în statul 
membru gazdă, autoritatea competentă 
din acest stat membru verifică cel puțin 
dacă solicitantul este înființat în mod 
legal și autenticitatea și caracterul 
complet al documentelor depuse, în 
măsura posibilului. 

Or. en

Amendamentul 286
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de opt săptămâni de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
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unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o lună.

unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de opt 
săptămâni.

Or. de

Amendamentul 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o lună.

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de cinci săptămâni de la data 
primirii cardului profesional european 
transmis de către statul membru de origine. 
În cazul unor îndoieli justificate, statul 
membru gazdă poate cere informații 
suplimentare de la statul membru de 
origine. Această solicitare determină 
suspendarea termenului pentru cel mult 
trei săptămâni.

Or. de

Amendamentul 288
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o lună.

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
intervalele de timp definite la articolul 4d 
alineatul (5) (nou) de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul definit la 
articolul 4d alineatul (5) (nou).

Or. en

Amendamentul 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile prevăzute la articolele 16, 
21 și 49a, un stat membru gazdă decide cu 
privire la validarea unui card profesional 
european în conformitate cu alineatul (1) în 
termen de o lună de la data primirii 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare 
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de o 
lună.

(2) Statul membru gazdă îi confirmă 
solicitantului în termen de cinci zile 
primirea cererii de validare a cardului 
profesional. În cazurile prevăzute la 
articolele 16, 21 și 49a, un stat membru 
gazdă decide cu privire la validarea unui 
card profesional european în conformitate 
cu alineatul (1) în termen de cinci
săptămâni de la data primirii cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine.

Or. de
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Amendamentul 290
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă eliberează cadrul profesional 
european sau supune profesionistul în 
cauză unor măsuri compensatorii în termen 
de două luni de la data primirii pentru 
validare a proiectului de card profesional 
european transmis de către statul membru 
de origine. În cazul unor îndoieli 
justificate, statul membru gazdă poate cere 
informații suplimentare de la statul 
membru de origine. Această solicitare nu 
suspendă termenul de două luni.

Or. en

Amendamentul 291
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de douăsprezece 
săptămâni de la data primirii cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
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îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de 
douăsprezece săptămâni.

Or. de

Amendamentul 292
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolul 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolul 7 
alineatul (4) și la articolul 14, un stat 
membru gazdă decide dacă recunoaște 
calificările titularului sau îl supune unor 
măsuri compensatorii în termen de opt 
săptămâni de la data primirii pentru 
validare a cardului profesional european 
transmis de către statul membru de origine.
În cazul unor îndoieli justificate, statul 
membru gazdă poate cere informații 
suplimentare de la statul membru de 
origine. Dacă acest lucru se justifică prin 
motive practice, tehnice sau 
organizaționale, această solicitare poate 
prelungi termenul de opt săptămâni, cu 
condiția ca profesioniștii să fie informați 
corespunzător.

Or. fr

Amendamentul 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolul 7 
alineatul (4) și la articolul 14, un stat 
membru gazdă decide dacă recunoaște 
calificările titularului sau îl supune unor 
măsuri compensatorii în termen de opt 
săptămâni de la data primirii pentru 
validare a cardului profesional european 
transmis de către statul membru de origine. 
În cazul unor îndoieli justificate, statul 
membru gazdă poate cere informații 
suplimentare de la statul membru de 
origine. Această solicitare determină 
suspendarea termenului pentru cel mult 
trei săptămâni.

Or. de

Amendamentul 294
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și la articolul 14, un stat 
membru gazdă decide dacă recunoaște 
calificările titularului sau îl supune unor 
măsuri compensatorii în perioada de timp 
definită la articolul 4d alineatul (5) (nou)
de la data primirii pentru validare a 
cardului profesional european transmis de 
către statul membru de origine. În cazul 
unor îndoieli justificate, statul membru 
gazdă poate cere informații suplimentare
de la statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul definit la 
articolul 4d alineatul (5) (nou).
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Or. en

Amendamentul 295
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolul 7 
alineatul (4) și la articolul 14, un stat 
membru gazdă decide dacă recunoaște 
calificările titularului sau îl supune unor 
măsuri compensatorii în termen de opt 
săptămâni de la data primirii pentru 
validare a cardului profesional european 
transmis de către statul membru de origine. 
În cazul unor îndoieli justificate, statul 
membru gazdă poate cere informații 
suplimentare de la statul membru de 
origine. Pentru profesiile în domeniul 
sănătății, această solicitare poate suspenda 
pentru două săptămâni termenul de opt 
săptămâni. Statul membru de origine 
furnizează un răspuns în termen de o 
săptămână.

[litera (d)]

Or. en

Justificare

În prima etapă a implementării sistemului, în ceea ce privește profesiile în domeniul sănătății, 
termenele-limită de prelucrare ar trebui să fie prelungite pentru a asigura că sistemul 
funcționează corespunzător. Statul membru de origine ar trebui să aibă obligația de a 
răspunde întrebării statului membru gazdă într-o perioadă scurtă de timp și termenul-limită 
de o săptămână ar trebui suspendat pentru două săptămâni în caz de îndoieli justificate.

Amendamentul 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la articolele 7 
alineatul (4) și 14, un stat membru gazdă 
decide dacă recunoaște calificările 
titularului sau îl supune unor măsuri 
compensatorii în termen de două luni de la 
data primirii pentru validare a cardului 
profesional european transmis de către 
statul membru de origine. În cazul unor 
îndoieli justificate, statul membru gazdă 
poate cere informații suplimentare de la 
statul membru de origine. Această 
solicitare nu suspendă termenul de două 
luni.

(3) În cazurile prevăzute la articolul 7 
alineatul (4) și la articolul 14, un stat 
membru gazdă decide dacă recunoaște 
calificările titularului sau îl supune unor 
măsuri compensatorii în termen de opt 
săptămâni de la data primirii pentru 
validare a cardului profesional european 
transmis de către statul membru de origine. 
În cazul unor îndoieli justificate, statul 
membru gazdă poate cere informații 
suplimentare de la statul membru de 
origine.

Or. de

Amendamentul 297
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat
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Or. en

Justificare

Dispoziția propusă va avea consecințe vaste și neprevăzute.

Amendamentul 298
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat

Or. de

Justificare

Eliminarea aprobării implicite din motive de siguranță generală.

Amendamentul 299
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2011/0435(COD)
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

eliminat

Or. fi

Justificare

O decizie privind recunoașterea „întârziată” poate crea riscuri pentru clienții care utilizează 
servicii de asistență medicală, afectându-le viața sau sănătatea.

Amendamentul 302
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru

eliminat
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de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 4d alineatul (7).

Amendamentul 303
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 d – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o lună 
de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o lună 
de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat temporar de statul membru gazdă 
și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 304
Bernadette Vergnaud

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

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o 
lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) În termen de cinci zile lucrătoare, 
statul membru gazdă îi confirmă 
solicitantului primirea cererii de validare 
a cardului profesional. În cazul în care 
statul membru gazdă nu adoptă o decizie în 
termenele prevăzute la alineatele (2) și (3) 
sau nu solicită informații suplimentare în 
termen de cinci săptămâni de la data 
primirii cardului profesional european de la 
statul membru de origine, cardul 
profesional european se consideră a fi 
validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă, această 
recunoaștere tacită a calificărilor 
neconstituind o recunoaștere automată a 
dreptului de exercitare a activității.

Or. fr

Amendamentul 305
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 d – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o lună 
de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) Statul membru gazdă confirmă 
primirea unei cereri de validare a 
cardului profesional european printr-un 
sistem IMI în termen de cinci zile. În cazul 
în care statul membru gazdă nu adoptă o 
decizie în termenele prevăzute la alineatele 
(2) și (3) sau nu solicită informații 
suplimentare în termen de o lună de la data 
primirii cardului profesional european de la 
statul membru de origine, cardul 
profesional european se consideră a fi 
validat de statul membru gazdă și 
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constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 306
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o 
lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) Statul membru gazdă îi confirmă 
solicitantului în termen de cinci zile 
primirea cererii de validare a cardului 
profesional. În cazul în care statul membru 
gazdă nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de cinci săptămâni de la data primirii 
cardului profesional european de la statul 
membru de origine, cardul profesional 
european se consideră a fi validat de statul 
membru gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

Or. en

Amendamentul 307
Olga Sehnalová

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

(5) În cazul în care statul membru gazdă 
nu adoptă o decizie în termenele 
prevăzute la alineatele (2) și (3) sau nu 
solicită informații suplimentare în termen 
de o lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

(5) Statul membru gazdă îi confirmă 
solicitantului în termen de cinci zile de la 
primirea cererii de validare a cardului 
profesional european.

Or. cs

Justificare

Autoritatea competentă a statului membru gazdă are obligația de a comunica cu solicitantul 
pe durata procesului de recunoaștere, atât la informarea solicitantului recunoașterii și, după
caz, la suspendarea procedurii și solicitării unor informații suplimentare.

Amendamentul 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o lună 
de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o lună 
de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă. În cazul în 
care statul membru gazdă solicită 
informații suplimentare, termenul se 
suspendă pentru cel mult patru 



PE489.001v01-00 36/87 AM\916300RO.doc

RO

săptămâni.

Or. de

Amendamentul 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 4 d – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o 
lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare într-un termen 
rezonabil de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă pentru o perioadă de maximum
două luni și constituie recunoașterea 
calificării profesionale în profesia 
reglementată în cauză în statul membru 
gazdă.

Or. it

Amendamentul 310
Franz Obermayr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de o 

(5) În cazul în care statul membru gazdă nu 
adoptă o decizie în termenele prevăzute la 
alineatele (2) și (3) sau nu solicită 
informații suplimentare în termen de trei 
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lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

luni de la data primirii cardului profesional 
european de la statul membru de origine, 
cardul profesional european se consideră a 
fi validat de statul membru gazdă și 
constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă. Cu toate 
acestea, Directiva 98/5/UE privind 
instituirea avocaților și Directiva 
77/249/CEE privind serviciile prestate de 
avocați ar trebui să prevaleze asupra 
prezentei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile articolului 4d alineatul 
(5) prima teză nu se aplică profesiilor cu 
implicații asupra siguranței pacienților. 

Or. de

Amendamentul 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
2005/36/CE
Articolul 4 d – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7a) Dacă o profesie sau un curs care 
conduce la o profesie nu este reglementat 
în statul membru de origine, autoritatea 
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competentă din acest stat membru verifică 
în măsura posibilului dacă solicitantul 
este o persoană juridică și dacă 
documentele furnizate sunt autentice și 
complete.

Or. fi

Amendamentul 313
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, din motive imperative de 
interes public, pot aplica dispozițiile 
prezentului articol în cazul furnizării 
temporare de servicii pentru profesii care 
nu intră în sfera de aplicare a articolului 
7 alineatul (4). Această măsură ar trebui 
să fie justificată, proporțională și 
nediscriminatorie. Statele membre ar 
trebui să notifice orice decizie a Comisiei, 
pe care aceasta o face publică.

Or. en

Amendamentul 314
Emma McClarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 

(1) Fără a aduce atingere prezumției de 
nevinovăție, autoritățile competente din 
statele membre de origine și gazdă 
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informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave care pot 
avea consecințe asupra desfășurării 
activităților titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ștergerea de 
informații care nu mai sunt necesare. 
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

actualizează prompt dosarul IMI 
corespunzător cu informații referitoare la 
acțiuni disciplinare sau sancțiuni penale 
impuse sau la orice alte circumstanțe 
specifice grave care pot avea consecințe 
asupra desfășurării activităților titularului 
cardului profesional european în temeiul 
prezentei directive. Aceste actualizări 
includ ștergerea de informații care nu mai 
sunt necesare. Autoritățile competente în 
cauză informează titularul cardului 
profesional european și autoritățile 
competente implicate în dosarul IMI 
corespunzător cu privire la orice 
actualizări.

Or. en

Amendamentul 315
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave care pot 
avea consecințe asupra desfășurării 
activităților titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ștergerea de 
informații care nu mai sunt necesare. 
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave, inclusiv 
decizii luate în conformitate cu articolul 
56a, care pot avea consecințe asupra 
desfășurării activităților titularului cardului 
profesional european în temeiul prezentei 
directive. Aceste actualizări includ 
ștergerea de informații care nu mai sunt 
necesare. Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.
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Or. en

Amendamentul 316
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave care pot 
avea consecințe asupra desfășurării 
activităților titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ștergerea de 
informații care nu mai sunt necesare. 
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații care se bazează pe o decizie 
anterioară a instanței sau a unei 
autorități competente care interzice 
profesionistului continuarea activității 
sale profesionale, referitoare la acțiuni 
disciplinare sau sancțiuni penale impuse 
sau la orice alte circumstanțe specifice 
grave care pot avea consecințe asupra 
desfășurării activităților titularului cardului 
profesional european în temeiul prezentei 
directive. Aceste actualizări includ 
ștergerea de informații doar atât timp cât 
acestea sunt necesare pentru ca 
autoritatea beneficiară să ia măsurile 
corespunzătoare sau până când 
interdicția nu mai este în vigoare. 
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

Or. en

Amendamentul 317
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 –  paragraful 1 – punctul 5 (nou)



AM\916300RO.doc 41/87 PE489.001v01-00

RO

Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Conținutul actualizării ar trebui să 
fie limitat la (a) faptul dacă 
profesionistului i s-a interzis continuarea 
activității sale, (b) faptul dacă interdicția 
este provizorie sau definitivă, (c) perioada 
pentru care este aplicabilă interdicția, (d) 
identitatea autorității competente care 
emite decizia.

Or. en

Amendamentul 318
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul la informații din dosarul IMI se 
limitează la autoritățile competente ale 
statului membru de origine și ale statului 
membru gazdă și la titularul cardului 
profesional european, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (**).

(2) Accesul la informații din dosarul IMI se 
limitează la autoritățile competente ale 
statului membru de origine și ale statului 
membru gazdă, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului(**).

Or. de

Justificare

Sistemul de informare al pieței interne este un instrument de comunicare între autorități. 
Părțile terțe, precum solicitanții, nu ar trebui să aibă acces la acest sistem. A se vedea avizul 
Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 319
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
regimul aplicabil, autoritățile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate și referirea la un act valabil de 
identitate.

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
certificatul care atestă formarea (în 
conformitate cu articolul 49a din prezenta 
directivă), certificatul care atestă 
experiența profesională, regimul aplicabil, 
autoritățile competente implicate, numărul 
de card, elementele de securitate și 
referirea la un act valabil de identitate.

Or. de

Amendamentul 320
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
regimul aplicabil, autoritățile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate și referirea la un act valabil de 
identitate.

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea
competenței profesionale și a dreptului 
titularului de a exercita profesia pentru care 
a fost emis, în special numele, prenumele, 
data și locul nașterii, titlul calificărilor 
profesionale, regimul aplicabil, autoritățile 
competente implicate, numărul de card, 
elementele de securitate și referirea la un 
act valabil de identitate. 
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Or. en

Justificare

Cardul profesional european trebuie să conțină informații relevante și necesare 
(potențialilor) săi utilizatori în ceea ce privește titularul său. Prin urmare, este esențial să fie 
mai descriptiv în această privință.

Amendamentul 321
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
regimul aplicabil, autoritățile competente 
implicate, numărul de card, elementele de 
securitate și referirea la un act valabil de 
identitate.

(4) Informațiile incluse în cardul 
profesional european se limitează la 
informațiile necesare pentru certificarea 
dreptului titularului de a exercita profesia 
pentru care a fost emis, în special numele, 
prenumele, data și locul nașterii, profesia, 
calificările, regimul aplicabil, autoritățile 
competente implicate, numărul de card, 
elementele de securitate și referirea la un 
act valabil de identitate.

Or. fr

Amendamentul 322
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 e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment rectificarea, ștergerea și 
blocarea dosarului său din cadrul 

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment rectificarea, ștergerea și 
blocarea dosarului său din cadrul 
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sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului profesional european, 
precum și de a i se reaminti aceasta din 
doi în doi ani după eliberarea cardului său 
profesional european.

sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului său profesional 
european.

Or. en

Amendamentul 323
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 e – paragraful 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură posibilitatea 
angajatorilor, clienților, pacienților și altor 
părți interesate de a verifica autenticitatea 
și valabilitatea unui card profesional 
european prezentat lor de către titularul 
cardului, fără a se aduce atingere 
alineatelor (2) și (3).

Statele membre gazdă pot asigura
posibilitatea angajatorilor, clienților, 
pacienților și altor părți interesate de a 
verifica autenticitatea și valabilitatea unui 
card profesional european prezentat lor de 
către titularul cardului, fără a se aduce 
atingere alineatelor (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 324
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
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aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58.

aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 58.

Or. de

Amendamentul 325
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 e – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 58.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se precizează condițiile de acces 
la dosarul IMI, mijloacele tehnice și 
procedurile de verificare menționate la 
primul paragraf. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 58.

Or. en

Amendamentul 326
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 4f eliminat

Or. en
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Amendamentul 327
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Accesul parțial eliminat

Or. en

Amendamentul 328
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

eliminat

(a) diferențele ca atare dintre activitatea 
profesională exercitată legal în statul 
membru de origine și profesia 
reglementată în statul membru gazdă sunt 
atât de mari încât, în realitate, aplicarea 
de măsuri compensatorii ar însemna să se 
ceară solicitantului să urmeze întregul 
program de învățământ și formare cerut 
în statul membru gazdă pentru a avea 
acces deplin la profesia reglementată în 
statul membru gazdă;
(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activități
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă.
În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită 
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ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

Or. en

Amendamentul 329
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial pe o 
bază de la caz la caz, la o activitate 
profesională pe teritoriul său, dacă se 
îndeplinesc următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Accesul parțial ar trebui acordat de către o autoritate competentă doar pe o bază de la caz la 
caz. Aceasta înseamnă că fiecare cerere ar trebui considerată individual.

Amendamentul 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(1) Atunci când autoritatea competentă a 
statului membru gazdă acordă acces parțial 
la o activitate profesională pe teritoriul său,
trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Or. el
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Justificare

Statele membre, din motive de sănătate și siguranță publică, precum și din alte motive, 
trebuie să verifice în care ocupații pot permite accesul parțial.

Amendamentul 331
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru gazdă acordă acces parțial la o 
activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(1) După consultarea părților interesate 
reprezentative, autoritatea competentă a 
statului membru gazdă acordă acces parțial 
la o activitate profesională pe teritoriul său, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 332
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) diferențele ca atare dintre activitatea 
profesională exercitată legal în statul 
membru de origine și profesia 
reglementată în statul membru gazdă sunt 
atât de mari încât, în realitate, aplicarea 
de măsuri compensatorii ar însemna să se 
ceară solicitantului să urmeze întregul 
program de învățământ și formare cerut 
în statul membru gazdă pentru a avea 
acces deplin la profesia reglementată în 
statul membru gazdă;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 333
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) profesionistul este calificat pe deplin 
să exercite în statul membru de origine 
activitatea profesională pentru care poate 
fi acordat accesul parțial în statul 
membru gazdă;

Or. en

Justificare

O altă condiție în baza căreia statul membru acordă accesul parțial.

Amendamentul 334
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) profesionistul a depus o cerere 
pentru accesul deplin la o profesie 
reglementată în statul membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 335
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
COM(2011)833
Articolul 4 f – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) profesionistul este calificat pe deplin 
pentru a-și exercita în statul membru de 
origine activitatea profesională pentru 
care poate fi acordat accesul parțial în 
statul membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 336
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) profesionistul deține o calificare 
completă pentru a exercita în statul 
membru de origine activitatea 
profesională pentru care accesul parțial 
poate fi acordat în statul membru gazdă;

Or. fr

Amendamentul 337
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 (nou)
2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) deschiderea privind accesul parțial al 
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activității profesionale care are implicații 
în materie de sănătate publică, de 
securitate sau de control sanitar nu 
diminuează calitatea serviciului propus în 
statul membru gazdă în raport cu ceea ce 
s-ar fi propus în mod normal în acest stat 
membru.

Or. fr

Amendamentul 338
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activități 
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 339
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea profesională poate fi 
separată în mod obiectiv de alte activități 
care intră în cadrul profesiei reglementate 
în statul membru gazdă.

eliminat

Or. de
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Justificare

Această prevedere ar însemna că statul membru de origine ar putea decide separarea 
profesiilor în statul membru gazdă, ceea ce ar contraveni sensului hotărârii CJUE, având în 
vedere că această hotărâre nu avea ca scop crearea de noi fișe ale posturilor. Nici 
certitudinea juridică nu ar fi consolidată, mai ales în ceea ce privește consumatorii, în cazul 
lor creându-se o incertitudine juridică majoră.

Amendamentul 340
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită 
ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

eliminat

Or. de

Justificare

Această prevedere ar însemna că statul membru de origine ar putea decide separarea 
profesiilor în statul membru gazdă, ceea ce ar contraveni sensului hotărârii CJUE, având în 
vedere că această hotărâre nu avea ca scop crearea de noi fișe ale posturilor. Nici 
certitudinea juridică nu ar fi consolidată, mai ales în ceea ce privește consumatorii, în cazul 
lor creându-se o incertitudine juridică majoră.

Amendamentul 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită 

eliminat
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ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

Or. de

Amendamentul 342
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită 
ca activitate autonomă în statul membru 
de origine.

eliminat

Or. en

Amendamentul 343
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită ca 
activitate autonomă în statul membru de 
origine.

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă de către 
autoritățile din statul membru gazdă dacă, 
printre altele, se exercită ca activitate 
autonomă în statul membru de origine, 
precum și în statul membru gazdă.

Or. en

Justificare

În cauza C-330/03 a Curții Europene de Justiție (Collegio), în special premisa 37, Curtea 
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adoptă o citire mai echilibrată și mai puțin categorică privind hotărârea de către autoritățile 
din statele membre gazdă.

Amendamentul 344
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită ca 
activitate autonomă în statul membru de 
origine.

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită ca 
activitate autonomă în statul membru de 
origine al solicitantului actual.

Or. en

Justificare

Un acces parțial la o profesie poate fi acordat doar unui profesionist, dacă profesia există în 
statul membru de origine al solicitantului (nicio activitate virtuală). Această modificare nu 
schimbă înțelesul textului, însă ar trebui să clarifice această condiție.

Amendamentul 345
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul literei (b), o activitate se 
consideră a fi separabilă dacă se exercită
ca activitate autonomă în statul membru de 
origine.

În timpul evaluării globale privind 
separarea activității de alte activități, 
statul membru gazdă ar trebui, printre 
altele, să ia în considerare dacă activitatea 
profesională poate fi exercitată ca 
activitate autonomă în statul membru de 
origine.
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Or. en

Amendamentul 346
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta 
ar asigura atingerea obiectivului urmărit 
și nu ar depăși ceea ce este strict necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 347
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit și nu 
ar depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes public, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit și nu ar depăși ceea ce este necesar.

Or. en

Amendamentul 348
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică sau buna administrare a 
justiției, dacă aceasta ar asigura atingerea 
obiectivului urmărit și nu ar depăși ceea ce 
este strict necesar.

Or. en

Justificare

Conform normelor CEJ „buna administrare a justiției” poate constitui un „motiv imperativ 
de interes general”. Deoarece notarii și avocații contribuie în mod considerabil la 
administrarea solidă a justiției, statele membre ar trebui să poată să refuze accesul parțial la 
profesiile sus-menționate.

Amendamentul 349
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit și nu ar depăși ceea ce este strict 
necesar. Accesul parțial nu se aplică celor 
care practică profesiile medicale 
reglementate la articolele 24, 25, 34, 35 și 
44 și nici cazurilor prevăzute la articolul 
10b.
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Or. de

Amendamentul 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Statele membre pot respinge aplicarea 
principiului accesului parțial în cazul 
anumitor profesii dacă această respingere 
se justifică printr-un motiv imperativ de 
interes general, precum protecția sănătății 
și siguranța publică, dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit și nu 
ar depăși ceea ce este strict necesar.

Or. en

Amendamentul 351
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Statele membre pot permite accesul 
parțial în cazul anumitor profesii, cu 
excepția cazului în care o respingere se 
justifică printr-un motiv imperativ de 
interes general, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

Or. de
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Justificare

Prevalează certitudinea juridică din statul membru gazdă. În același timp, având în vedere 
deficitul de forță de muncă calificată care va continua să se adâncească în următorii ani, 
statele membre și organizațiile profesionale sunt încurajate să dezvolte concepte care să 
conducă la simplificarea și îmbunătățirea accesului parțial.

Amendamentul 352
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar. Accesul 
parțial nu va fi acordat pentru profesiile 
din domeniul serviciilor de sănătate sau al 
serviciilor legate în orice fel de sănătatea 
publică.

Or. en

Justificare

Accesul parțial nu ar trebui acordat profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a proteja 
siguranța pacienților.

Amendamentul 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, siguranța sau, după caz, 
prin necesitatea de a cunoaște 
patrimoniul cultural și natural al statului 
membru.

Or. it

Justificare

Accesul parțial este incompatibil cu profesii care, pentru a putea fi desfășurate corespunzător 
și pentru a îndeplini cerințele consumatorilor, necesită deținerea unor informații adecvate 
privind patrimoniul cultural și natural al unui stat membru. 

Amendamentul 354
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2011/0435(COD)
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit și 
nu ar depăși ceea ce este strict necesar.

(2) 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 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5



PE489.001v01-00 60/87 AM\916300RO.doc

RO

Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit și nu ar depăși ceea ce este strict 
necesar.

Or. en

Amendamentul 356
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
COM(2011)833
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins de 
statul membru dacă această respingere se 
justifică printr-un motiv imperativ de 
interes general, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

Or. en

Amendamentul 357
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă (2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
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această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit și nu ar depăși ceea ce este strict 
necesar.

Or. fr

Amendamentul 358
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, astfel 
cum este definit la articolul 3 – alineatul 
(1)– litera n (nouă), dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit și nu 
ar depăși ceea ce este strict necesar.

Or. en

Justificare

Conceptul de „motiv imperativ de interes general” este un principiu bine cunoscut care 
include sănătatea publică, dar și o gamă largă de alte preocupări. O explicație detaliată a 
ceea ce acoperă interesul public imperativ poate fi adăugată în considerent. Prin urmare, 
această dispoziție, după cum prevede Parlamentul European în rezoluția sa din noiembrie 
2011, oferă o bază legală statelor membre pentru a refuza un acces parțial la o profesie din 
motive de sănătate publică.

Amendamentul 359
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta 
ar asigura atingerea obiectivului urmărit 
și nu ar depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate să nu fie acordat 
profesiilor din domeniul asistenței 
medicale care beneficiază de 
recunoașterea automată specificată în 
anexa V. În plus, accesul parțial poate fi 
respins dacă această respingere este 
justificată de un motiv imperativ de 
interes public. Aceste măsuri ar trebui să 
fie justificate și proporționale.

Or. en

Amendamentul 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial nu se acordă pentru 
profesiile medicale cu implicații asupra 
siguranței pacienților. Accesul parțial
poate fi respins dacă această respingere se 
justifică printr-un motiv imperativ de 
interes general, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

Or. de

Justificare

Din motive legate de siguranța pacienților, accesul parțial nu se acordă pentru profesiile 
medicale. În ceea ce privește profesiile medicale care fac obiectul recunoașterii automate, 
există totuși cerințe minime privind formarea, care sunt stabilite în prezenta directivă. Astfel, 
accesul parțial la aceste profesii nu este conform cu obiectivul recunoașterii automate.
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Amendamentul 361
Phil Prendergast

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, 
precum sănătatea publică, dacă aceasta ar 
asigura atingerea obiectivului urmărit și 
nu ar depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial nu este acordat 
profesiilor din domeniul serviciilor de 
sănătate sau al serviciilor legate în orice 
fel de sănătatea publică.

Or. en

Amendamentul 362
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Statele membre pot respinge aplicarea 
principiului accesului parțial în cazul 
anumitor profesii, dacă acestea sunt în 
măsură să justifice această respingere 
printr-un motiv imperativ de interes 
general, dacă aceasta ar asigura atingerea 
obiectivului urmărit și nu ar depăși ceea ce 
este strict necesar. Totuși, o astfel de 
măsură nu trebuie să împiedice 
posibilitatea ca o autoritate competentă să 
acorde accesul parțial la o activitate 
profesională de la caz la cat, în situații 
specifice identificate.

Or. fr
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Amendamentul 363
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
2005/36
Articolul 4 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar. 
Respingerea trebuie să fie motivată 
corespunzător de către autoritatea 
competentă, anterior consultării statului 
de origine al solicitantului cu privire la 
recunoașterea parțială a calificării 
profesionale.

Or. es

Amendamentul 364
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Comisiei trebuie să i se trimită o 
notificare prealabilă a unei astfel de 
decizii de respingere luate în temeiul 
alineatului (2)din prezentul articol.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2b) Accesul parțial nu poate fi acordat 
niciodată profesiilor care beneficiază de 
recunoașterea automată în temeiul titlului 
III capitolele III și IIIa.

Or. en

Justificare

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Amendamentul 366
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În cazul stabilirii în statul membru 
gazdă, cererile se examinează în 
conformitate cu capitolele I și IV din titlul 
III.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 367
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Cererile pentru prestarea de servicii 
temporare în statul membru gazdă privind 
activități profesionale care au implicații în 
materie de sănătate și de siguranță 
publică se examinează în conformitate cu 
titlul II.

eliminat

Or. en

Amendamentul 368
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Cererile pentru prestarea de servicii 
temporare în statul membru gazdă privind 
activități profesionale care au implicații în 
materie de sănătate și de siguranță 
publică se examinează în conformitate cu 
titlul II.

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Franz Obermayr
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 f – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Cererile pentru prestarea de servicii 
temporare în statul membru gazdă privind 
activități profesionale care au implicații în 
materie de sănătate și de siguranță publică 
se examinează în conformitate cu titlul II.

(4) Cererile pentru prestarea de servicii 
temporare în statul membru gazdă privind 
activități profesionale care au implicații în 
materie de sănătate și de siguranță publică 
sau referitoare la buna administrare a 
justiției se examinează în conformitate cu 
titlul II.

Or. en

Amendamentul 370
Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4a) În conformitate cu alineatele (3) și 
(4) din prezentul articol, accesul parțial 
nu poate fi solicitat niciodată direct de 
către solicitant și ar trebui să survină 
întotdeauna din recunoașterea deplină a 
calificărilor.

Or. en

Justificare

Accesul parțial ar trebui acordat de către o autoritate competentă doar în ultimă instanță. 
Aceasta înseamnă că nu ar trebui să fie posibilă pentru a aplica direct pentru un acces 
parțial la o profesie. 
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Amendamentul 371
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin derogare de la articolul 7 
alineatul (4) al șaselea paragraf și de la 
articolul 52 alineatul (1), după ce se 
acordă accesul parțial, activitatea 
profesională se exercită în temeiul titlului 
profesional al statului membru de origine.

eliminat

Or. en

Amendamentul 372
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5a) Stagiile sunt diferite de accesul 
parțial și, prin urmare, dispozițiile 
prezentului articol nu se aplică stagiilor.

Or. en

Amendamentul 373
Barbara Weiler

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

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puțin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe alte state membre, altul decât cel în 
care este prestat serviciul, pe o perioadă de 
cel puțin doi ani în decursul ultimilor 10 
ani anteriori prestării, atunci când profesia 
nu este reglementată în statul membru de 
stabilire.

Or. de

Amendamentul 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puțin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe alte state membre, altul decât cel în 
care este prestat serviciul, pe o perioadă de 
cel puțin doi ani în decursul ultimilor 10 
ani anteriori prestării, atunci când profesia 
nu este reglementată în statul membru de 
stabilire.

Or. de

Amendamentul 375
Bernadette Vergnaud

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

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie într-unul sau mai 
multe state membre pe o perioadă de cel 
puțin doi ani în decursul ultimilor 10 ani 
anteriori prestării, atunci când profesia nu 
este reglementată în statul membru de 
stabilire.

(b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a 
exercitat această profesie ca activitate 
principală sau activitate sezonieră în mod 
regulat, într-unul sau mai multe state 
membre pe o perioadă de cel puțin doi ani 
în decursul ultimilor 10 ani anteriori 
prestării, atunci când profesia nu este 
reglementată în statul membru de stabilire.

Or. fr

Amendamentul 376
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) fie profesia, fie învățământul și 
formarea care dau dreptul la exercitarea 
profesiei sunt reglementate;

(a) fie profesia, fie învățământul și 
formarea care dau dreptul la exercitarea 
profesiei sunt reglementate în statul 
membru gazdă;

Or. sv

Justificare

Clarifică ceea ce s-a dorit.

Amendamentul 377
Christel Schaldemose

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

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 378
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 379
Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
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stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

stabilire a prestatorului, ca prestarea să nu 
fie destinată nici direct, nici indirect 
beneficiarului în statul în care are loc 
prestarea și profesia să nu apară în lista 
menționată la articolul 7 alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 380
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca serviciile furnizate de prestator 
pe teritoriul statului membru gazdă să fie 
destinate exclusiv acestui beneficiar și 
profesia să nu apară în lista menționată la 
articolul 7 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Excepția prevăzută în propunerea Comisiei nu trebuie să se limiteze la situația în care și 
beneficiarul și prestatorul au reședința obișnuită în același stat de stabilire. În special în 
regiunile de frontieră se întâmplă să întâlnim grupuri de turiști de naționalități diferite sau un 
operator de turism poate decide din rațiuni practice să angajeze un ghid turistic care nu are 
reședința în același stat membru ca membrii grupurilor de turiști.

Amendamentul 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

(b) cu condiția ca prestarea să nu fie 
destinată nici direct, nici indirect 
beneficiarului în statul în care are loc 
prestarea și profesia să nu apară în lista 
menționată la articolul 7 alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

(b) prestatorul însoțește beneficiarul, cu 
condiția ca reședința obișnuită a 
beneficiarului să fie în statul membru de 
stabilire a prestatorului și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4), cu excepția unor servicii 
prestate de un ghid turistic.

Or. it

Justificare

Actuala formulare nu se aplică profesiei de ghid turistic, întrucât nu există niciun mod de a 
controla prezența rezidenților individuali în statul de proveniență al prestatorului.

Amendamentul 383
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a (nouă)
2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre au posibilitatea de 
a menține condiția care impune o 
exercitare a anumitor profesii cu 
implicații în materie de sănătate sau de 
securitate, dacă acestea sunt în măsură să 
justifice aceste dispoziții prin motive 
imperative de interes general. Statele 
membre comunică Comisiei lista cu 
profesiile vizate, cel târziu la  data de (a se 
preciza data intrării în vioare a directivei) 
și la fiecare doi ani după această dată.  

Or. fr

Amendamentul 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – punctul 2 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
Caracterul temporar și ocazional al 
prestării se verifică de la caz la caz, în 
special în funcție de durata prestării, 
frecvența, periodicitatea și continuitatea 
sa. Destinatarul nu poate efectua anual în 
statul membru gazdă prestări cu caracter 
temporar și ocazional al căror procente 
depășește o pătrime din media anuală a 
prestărilor efectuate de profesioniștii din 
statul membru gazdă. 

Or. it

Justificare

Este necesar să se facă referire la un procent calculat în raport cu media anuală a prestărilor 
profesioniștilor din statul gazdă în care vor fi desfășurate prestările temporare și ocazionale.
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Amendamentul 385
Sandra Kalniete

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„
(4) În cazul notarilor, actele autentice și 
alte activități de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.
”

Or. en

Amendamentul 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În cazul notarilor, actele autentice și 
alte activități de autentificare care necesită 
sigiliul statului membru gazdă se exclud 
din prestare.

(4) În cazul notarilor, actele autentice și 
alte activități de autentificare sau alte 
funcții judiciare se exclud din prestarea de 
servicii.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat
„
(4) „În cazul notarilor, actele autentice și 
alte activități de autentificare care 
necesită sigiliul statului membru gazdă se 
exclud din prestare.
”

Or. fr

Amendamentul 388
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7a) Pentru prima prestare de servicii, în 
cazul profesiilor reglementate cu motive 
imperative de interes public și care nu 
beneficiază de o recunoaștere automată în 
temeiul capitolului III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
acela de a evita daunele grave asupra 
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sănătății sau a siguranței beneficiarului 
serviciului, a prestatorului de servicii sau 
a publicului, în general ca urmare a lipsei 
de calificare profesională a prestatorului 
și atunci când aceasta nu depășește ceea 
ce este necesar în acest scop.

Or. en

Amendamentul 389
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) în ceea ce privește profesiile în 
domeniile securității și sănătății, în cazul în 
care statul membru solicită acest lucru 
resortisanților săi, dovada inexistenței unor 
suspendări temporare și finale de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări 
penale.

(e) în ceea ce privește profesiile în 
domeniul securității, al sănătății sau 
pentru profesiile care implică munca 
zilnică cu copii și tineri, în cazul în care 
statul membru solicită acest lucru 
resortisanților săi, dovada inexistenței unor 
suspendări temporare și finale de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări 
penale.

Or. en

Amendamentul 390
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii
COM(2011)833
Articolul 4 f – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) în cazul titlurilor de calificare 
menționate la articolul 21 alineatul (1) și în 
cazul certificatelor de drepturi dobândite 

(f) pentru profesiile cu implicații asupra 
siguranței pacienților, în cazul titlurilor de 
calificare menționate la articolul 21 
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menționate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 și 43, dovada care atestă 
cunoașterea limbii statului membru gazdă

alineatul (1) și în cazul certificatelor de 
drepturi dobândite menționate la articolele 
23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 și 43, 
dovada care atestă cunoașterea limbii 
oficiale sau a uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru gazdă

Or. en

Amendamentul 391
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) în cazul titlurilor de calificare 
menționate la articolul 21 alineatul (1) și în 
cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menționate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 și 43, dovada care atestă 
cunoașterea limbii statului membru gazdă

(f) în cazul titlurilor de calificare 
menționate la articolul 21 alineatul (1) și în 
cazul certificatelor de drepturi dobândite 
menționate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 și 43, dovada care atestă 
cunoașterea limbii în care profesionistul 
își va exercita profesia, care ar trebui să 
fie una dintre limbile oficiale ale statului 
membru gazdă

Or. en

Amendamentul 392
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu motive 
imperative de interes public și care nu 
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publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului și cu condiția să nu 
depășească ceea ce este necesar în acest 
scop.

beneficiază de o recunoaștere automată în 
temeiul capitolului III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, a 
prestatorului de servicii sau a publicului, 
în general ca urmare a lipsei de calificare 
profesională a prestatorului și cu condiția 
să nu depășească ceea ce este necesar în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 393
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului și cu condiția să nu 
depășească ceea ce este necesar în acest 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța oricui, ca urmare a lipsei de 
calificare profesională a prestatorului și cu 
condiția să nu depășească ceea ce este 
necesar în acest scop.
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scop.

Or. sv

Justificare

Este și mai mult în linie cu motivele Comisiei.

Amendamentul 394
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, ca 
urmare a lipsei de calificare profesională a 
prestatorului și cu condiția să nu 
depășească ceea ce este necesar în acest 
scop.

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu motive 
imperative de interes public și care nu 
beneficiază de o recunoaștere automată în 
temeiul capitolului III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, a 
prestatorului de servicii sau a publicului, 
în general ca urmare a lipsei de calificare 
profesională a prestatorului și cu condiția 
să nu depășească ceea ce este necesar în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 395
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă poate realiza o verificare a 
calificărilor profesionale ale prestatorului 
înainte de prima prestare de servicii. O 
astfel de verificare prealabilă este posibilă 
numai în cazul în care obiectivul său este 
să evite daunele grave pentru sănătatea 
sau siguranța beneficiarului serviciului, 
ca urmare a lipsei de calificare 
profesională a prestatorului și cu condiția 
să nu depășească ceea ce este necesar în 
acest scop.

Pentru prima prestare de servicii, în cazul 
profesiilor reglementate cu implicații în 
materie de sănătate sau de siguranță 
publică și care nu beneficiază de o 
recunoaștere automată în temeiul 
capitolelor II sau III din titlul III, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă va realiza o verificare a calificărilor 
profesionale ale prestatorului înainte de 
prima prestare de servicii.

Or. en

Amendamentul 396
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru 
a se evita daunele grave pentru sănătatea 
sau siguranța beneficiarului serviciului în 
temeiul legislației și reglementărilor sale 
naționale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre 
aceste profesii.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 397
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea 
sau siguranța beneficiarului serviciului în 
temeiul legislației și reglementărilor sale 
naționale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 
profesii.

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave aduse interesului 
public în temeiul legislației și 
reglementărilor sale naționale. Statele 
membre furnizează Comisiei o justificare 
specifică pentru includerea în listă a 
fiecăreia dintre aceste profesii.

Or. en

Amendamentul 398
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului în 
temeiul legislației și reglementărilor sale 
naționale. Statele membre furnizează 
Comisiei o justificare specifică pentru 
includerea în listă a fiecăreia dintre aceste 

Statele membre notifică Comisiei lista 
profesiilor pentru care este necesară o 
verificare prealabilă a calificărilor pentru a 
se evita daunele grave pentru sănătatea sau 
siguranța beneficiarului serviciului, al 
furnizorului serviciului sau al publicului 
în general, în temeiul legislației și 
reglementărilor sale naționale. Statele 
membre furnizează Comisiei o justificare 
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profesii. specifică pentru includerea în listă a 
fiecăreia dintre aceste profesii.

Or. en

Amendamentul 399
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
COM(2011)833
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini sau o 
perioadă de adaptare, că a obținut 
cunoștințele și competențele care lipsesc. 
În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Atât o perioadă de adaptare, cât și un test ar trebui furnizat ca opțiune pentru profesioniștii 
din domeniul sănătății. Aceasta ar asigura mai bine faptul că dobândesc competențele lipsă 
prin formare practică.

Amendamentul 400
Christel Schaldemose
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ
sănătatea sau siguranța publică și nu 
poate fi compensată de prestator prin 
experiența profesională sau învățarea pe tot 
parcursul vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze interesul public și nu 
poate fi compensată de prestator prin 
experiența profesională sau învățarea pe tot 
parcursul vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 401
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot 
parcursul vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
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în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. de

Amendamentul 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot 
parcursul vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică sau privește, după 
caz, cunoașterea patrimoniul cultural și 
natural al statelor membre, statul membru 
gazdă oferă prestatorului posibilitatea de a 
demonstra, în special printr-o probă de 
aptitudini, că a obținut cunoștințele și 
competențele care lipsesc. În oricare dintre 
cazuri, prestarea serviciului trebuie să fie 
posibilă în termen de o lună de la data 
deciziei adoptate în aplicarea celui de-al 
treilea paragraf.

Or. it

Justificare

Statul membru nu trebuie să poată solicita dovada aptitudinilor și competențelor necesare 
exercitării profesiei numai în prezența diferențelor care pot dăuna sănătății și siguranței. 
După caz, în scopul desfășurării profesiei, trebuie să poată fi solicitată dovada inclusiv 
pentru cunoașterea patrimoniului cultural și natural al statului membru.
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Amendamentul 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică sau drepturile 
consumatorilor sau se opună motivelor 
imperative de interes general și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. it

Amendamentul 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
2005/36/CE
Articolul 4 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
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sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestatorul certificat de 
organismele competente prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini, că a 
obținut cunoștințele și competențele care 
lipsesc. În oricare dintre cazuri, prestarea 
serviciului trebuie să fie posibilă în termen 
de o lună de la data deciziei adoptate în 
aplicarea celui de-al treilea paragraf.

Or. el

Justificare

Clarificarea caracterului opțional al stabilirii identității profesionale.

Amendamentul 405
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei reacții din partea autorității 
competente în termenele stabilite la cel 
de-al treilea și al patrulea paragraf, 
serviciul poate fi prestat.

eliminat

Or. de


