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Amendamentul 406
Emilie Turunen

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. en

Amendamentul 407
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităților 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informații 
pertinente privind legalitatea stabilirii și 
buna conduită a prestatorului, precum și 
absența unor sancțiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autoritățile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităților competente din statul 
membru de stabilire informații privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferențelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra sănătății sau 
siguranței publice. Autoritățile competente 
din statul membru de stabilire comunică 

(1) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita autorităților 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informații 
pertinente privind legalitatea stabilirii și 
buna conduită a prestatorului, precum și 
absența unor sancțiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autoritățile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităților competente din statul 
membru de stabilire informații privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferențelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra interesului public.
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică aceste informații în 
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aceste informații în conformitate cu 
articolul 56.

conformitate cu articolul 56.

Or. en

Amendamentul 408
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia ar trebui să 
propună documente legislative privind 
alinierea dintre cele cinci niveluri 
prevăzute la articolul 11 și cele opt 
niveluri din Cadrul european al 
calificărilor, precum și integrarea 
Sistemului european de credite 
transferabile în acquis-ul comunitar.

Or. en

Amendamentul 409
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 nu se aplică profesiilor 
medicale reglementate în temeiul 
articolelor 24, 25, 34, 35 și 44. 

Or. de
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Amendamentul 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la litera (c), punctul (ii) se înlocuiește 
cu următorul text:

eliminat

„(ii) învățământul și formarea 
reglementată sau, în cazul profesiilor 
reglementate, formarea profesională cu o 
structură specială, cu competențe care 
depășesc ceea ce se asigură la nivelul b, 
echivalente cu nivelul de formare asigurat 
în temeiul punctului (i), în cazul în care 
această formare conferă un nivel 
profesional comparabil și pregătește 
persoana formată pentru un nivel 
comparabil de responsabilități și funcții, 
cu condiția ca diploma să fie însoțită de 
un certificat din partea statului membru 
de origine.”

Or. de

Justificare

Articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE include o trimitere la anexa II, în 
care formările profesionale cu caracter academic de înaltă calitate sunt echivalate cu un an 
de studiu. Eliminarea anexei II ar avea drept consecință obligativitatea autorităților statului 
membru gazdă de a decide, pentru fiecare caz în parte, dacă o calificare profesională se 
încadrează în domeniul de aplicare al articolului 11 litera (c) punctul (ii).

Amendamentul 411
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) învățământul și formarea 
reglementată sau, în cazul profesiilor 
reglementate, formarea profesională cu o 
structură specială, cu competențe care 
depășesc ceea ce se asigură la nivelul b, 
echivalente cu nivelul de formare asigurat 
în temeiul punctului (i), în cazul în care 
această formare conferă un nivel 
profesional comparabil și pregătește 
persoana formată pentru un nivel 
comparabil de responsabilități și funcții, cu 
condiția ca diploma să fie însoțită de un 
certificat din partea statului membru de 
origine.

(ii) sau, în cazul profesiilor reglementate, 
formarea profesională cu structură specială, 
echivalentă cu nivelul de formare 
menționat la punctul (i), care conferă un 
nivel profesional comparabil și pregătește 
persoana formată pentru un nivel 
comparabil de responsabilități și funcții
(funcțiile prevăzute în anexa II). Comisia 
este împuternicită să adopte, în vederea 
adaptării cuprinsului anexei II, acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a 
pentru a lua în considerare tipurile de 
formare care respectă condițiile de la 
alineatul (1) litera (c) punctul (ii).

Or. de

Justificare

Articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE include o trimitere la anexa II, 
care conține profesii medicale precum cea de fizioterapeut și de logoped.  Articolul 11 litera 
(c) punctul (ii) ar trebui să rămână în versiunea respectivă. În plus, ar trebui să existe în 
continuare posibilitatea de a adapta cuprinsul anexei II.

Amendamentul 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) diplomă care atestă absolvirea cu 
succes a unei formări la nivel de 
învățământ postliceal cu o durată de cel 
puțin trei ani și cel mult patru ani sau cu o 
durată echivalentă cu frecvență parțială, 
sau, dacă se aplică în statul membru de 
origine, cu un număr echivalent de credite 

(d) diplomă care atestă absolvirea cu 
succes a unei formări la nivel de 
învățământ postliceal cu o durată de cel 
puțin trei ani și cel mult patru ani sau cu o 
durată echivalentă cu frecvență parțială, 
care, dacă se aplică în statul membru de 
origine, corespunde unui număr echivalent 
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din Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS), în cadrul unei 
universități sau al unei instituții de 
învățământ superior sau în cadrul altei 
instituții de nivel echivalent, precum și, 
după caz, absolvirea cu succes a formării 
profesionale necesare în plus față de ciclul 
de studii postliceale;

de credite din Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS), în cadrul unei 
universități sau al unei instituții de 
învățământ superior sau în cadrul altei 
instituții de nivel echivalent, precum și, 
după caz, absolvirea cu succes a formării 
profesionale necesare în plus față de ciclul 
de studii postliceale;

Or. el

Justificare

Posibilitatea de a exprima creditele în credite ECTS nu ar trebui stabilită ca dispoziție 
alternativă, ci drept completare la durata menționată în mod expres a studiilor.

Amendamentul 413
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 - litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) diplomă care atestă că titularul a 
absolvit un ciclu de studii postliceale cu o 
durată de peste patru ani sau cu o durată 
echivalentă cu frecvență parțială, sau, dacă 
se aplică în statul membru de origine, un 
număr echivalent de credite ECTS în 
cadrul unei universități sau al unei instituții 
de învățământ superior sau în cadrul altei 
instituții de nivel echivalent și, după caz, că 
a absolvit formarea profesională necesară 
în plus față de respectivul ciclu de studii 
postliceale.

(e) diplomă care atestă că titularul a 
absolvit un ciclu de studii postliceale cu o 
durată de cel puțin patru ani sau cu o 
durată echivalentă cu frecvență parțială, 
sau, dacă se aplică în statul membru de 
origine, un număr echivalent de credite 
ECTS în cadrul unei universități sau al unei 
instituții de învățământ superior sau în 
cadrul altei instituții de nivel echivalent și, 
după caz, că a absolvit formarea 
profesională necesară în plus față de 
respectivul ciclu de studii postliceale.

Or. en

Amendamentul 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) diplomă care atestă că titularul a 
absolvit un ciclu de studii postliceale cu o 
durată de peste patru ani sau cu o durată 
echivalentă cu frecvență parțială, sau, dacă 
se aplică în statul membru de origine, un
număr echivalent de credite ECTS în 
cadrul unei universități sau al unei instituții 
de învățământ superior sau în cadrul altei 
instituții de nivel echivalent și, după caz, că 
a absolvit formarea profesională necesară 
în plus față de respectivul ciclu de studii 
postliceale.”.

(e) diplomă care atestă că titularul a 
absolvit un ciclu de studii postliceale cu o 
durată de peste patru ani sau cu o durată 
echivalentă cu frecvență parțială, care, 
dacă se aplică în statul membru de origine, 
corespunde unui număr echivalent de 
credite ECTS în cadrul unei universități 
sau al unei instituții de învățământ superior 
sau în cadrul altei instituții de nivel 
echivalent și, după caz, că a absolvit 
formarea profesională necesară în plus față 
de respectivul ciclu de studii postliceale.”.

Or. el

Justificare

Posibilitatea de a exprima creditele în credite ECTS nu ar trebui stabilită ca dispoziție 
alternativă, ci drept completare la durata menționată în mod expres a studiilor.

Amendamentul 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (2) se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Modificarea articolului 11 litera (c)
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Amendamentul 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să adopte, 
în vederea adaptării cuprinsului anexei 
II, acte delegate în conformitate cu 
articolul 58a pentru a lua în considerare 
tipurile de formare care respectă 
condițiile de la alineatul (1) litera (c) 
punctul (ii).

Or. de

Justificare

Modificarea articolului 11 litera (c)

Amendamentul 417
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul la profesie și exercitarea 
acesteia, prevăzute la alineatul (1), se 
acordă, de asemenea, solicitanților titulari 
ai unui atestat de competență sau titlu de 
calificare menționat la articolul 11 emise 
de un alt stat membru care nu 
reglementează profesia respectivă.

(2) Accesul la profesie și exercitarea 
acesteia, prevăzute la alineatul (1), se 
acordă, de asemenea, solicitanților care au 
exercitat profesia menționată la 
respectivul alineat cu normă întreagă, pe 
o perioadă de doi ani în decursul ultimilor 
10 ani, într-un alt stat membru care nu 
reglementează profesia respectivă, cu 
condiția să dețină unul sau mai multe 
atestate de competență sau unul sau mai 
multe titluri de calificare.
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Or. de

Amendamentul 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul la profesie și exercitarea 
acesteia, prevăzute la alineatul (1), se 
acordă, de asemenea, solicitanților titulari 
ai unui atestat de competență sau titlu de 
calificare menționat la articolul 11 emise 
de un alt stat membru care nu 
reglementează profesia respectivă.

(2) Accesul la profesie și exercitarea 
acesteia, prevăzute la alineatul (1), trebuie 
acordate, de asemenea, solicitanților care 
au exercitat profesia menționată la 
respectivul alineat cu normă întreagă, pe 
o perioadă de doi ani în decursul ultimilor 
10 ani, într-un alt stat membru care nu 
reglementează această profesie, cu condiția 
să dețină unul sau mai multe atestate de 
competență sau unul sau mai multe titluri 
de calificare.

Or. el

Justificare

Prin acest amendament se reintroduce o dispoziție, deoarece eliminarea condiției de 
exercitare a profesiei timp de doi ani în cazul profesiilor care în statul membru de origine nu 
sunt reglementate conduce doar la recunoașterea titlurilor de calificare, dar nu și a 
competențelor profesionale.

Amendamentul 419
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 
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(1) și (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c) punctul (i), statul membru 
gazdă acceptă nivelul atestat sau certificat 
de statul membru de origine.

(1) sau (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c), statul membru gazdă acceptă 
nivelul atestat sau certificat de statul 
membru de origine.

Or. de

Justificare

Articolul 11 punctul (i) face trimitere la anexa II la prezenta directivă, care conține și meserii 
și profesii medicale. Din motive legate de mobilitate, nivelul de formare atestat de statul 
membru de origine ar trebui recunoscut și pentru aceste tipuri de formare cu structură 
specială.

Amendamentul 420
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 
(1) și (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c) punctul (i), statul membru 
gazdă acceptă nivelul atestat sau certificat 
de statul membru de origine.

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 
(1) sau (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c), statul membru gazdă acceptă 
nivelul atestat sau certificat de statul 
membru de origine.

Or. de

Amendamentul 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 
(1) și (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c) punctul (i), statul membru 
gazdă acceptă nivelul atestat sau certificat 
de statul membru de origine.

(3) În cazul unui atestat de competență sau 
titlu de calificare menționat la alineatele 
(1) sau (2) sau a unui certificat care atestă 
absolvirea unei forme de învățământ și 
formare reglementate sau o formare 
profesională cu structură specială 
echivalentă cu nivelul prevăzut la articolul 
11 litera (c), statul membru gazdă acceptă 
nivelul atestat sau certificat de statul 
membru de origine.

Or. de

Justificare

Articolul 11 litera (c) punctul (ii) face trimitere la anexa II la prezenta directivă, care conține 
formări profesionale de calitate ridicată. Prin includerea întregului articol 11 litera (c), 
aceste formări profesionale sunt echivalate cu formările academice.

Amendamentul 422
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de
competență atunci când calificarea 
națională necesară pentru exercitarea 
profesiei pe teritoriul său este clasificată la 
literele (d) sau (e) din articolul 11.

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență al cărui nivel este echivalent 
cu cel cerut de statul membru gazdă
atunci când calificarea națională necesară 
pentru exercitarea profesiei pe teritoriul său 
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este clasificată la literele (d) sau (e) din 
articolul 11.

Or. de

Justificare

Nivelurile de calificare naționale, în special cele ale profesiilor liberale (medici, farmaciști, 
experți fiduciari, notari, avocați, arhitecți și ingineri consultanți, avocați specializați în 
proprietatea industrială, medici veterinari și medici stomatologi) ar trebui menținute, ținând 
seama de serviciile de înaltă calificare și indispensabile oferite de aceștia în domenii 
esențiale ale vieții precum sănătatea, justiția și mediul construit.

Amendamentul 423
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență atunci când calificarea 
națională necesară pentru exercitarea 
profesiei pe teritoriul său este clasificată la 
literele (d) sau (e) din articolul 11.

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență în conformitate cu articolul 11 
litera (a) atunci când calificarea națională 
necesară pentru exercitarea profesiei pe 
teritoriul său este clasificată la literele (d) 
sau (e) din articolul 11.

Or. de

Amendamentul 424
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență atunci când calificarea 
națională necesară pentru exercitarea 
profesiei pe teritoriul său este clasificată la 
literele (d) sau (e) din articolul 11.

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență în conformitate cu articolul 11 
litera (a) atunci când calificarea națională 
necesară pentru exercitarea profesiei pe 
teritoriul său este clasificată la literele (d) 
sau (e) din articolul 11.

Or. de

Amendamentul 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență atunci când calificarea 
națională necesară pentru exercitarea 
profesiei pe teritoriul său este clasificată la 
literele (d) sau (e) din articolul 11.

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență în conformitate cu articolul 11 
litera (a) atunci când calificarea națională 
necesară pentru exercitarea profesiei pe 
teritoriul său este clasificată la literele (d) 
sau (e) din articolul 11.

Or. de

Justificare

Prin regulamentul propus de Comisie este posibil un salt de la nivelul 1 la nivelul 3. În plus, 
în conformitate cu regulamentul propus de Comisie, statele membre pot interzice un salt de la 
nivelul 3 la nivelul 4. Aceasta ar putea conduce la limitarea mobilității pentru formările 
profesionale de înaltă calitate, deoarece ele se stabilesc în statele membre în mod diferit la 
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nivelul 3 sau la nivelul 4.

Amendamentul 426
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Totuși, statele membre nu sunt 
obligate să accepte titlurile de calificare în 
conformitate cu anexa V punctul 5.6.2  
pentru deschiderea unor noi farmacii, 
accesibile publicului. În sensul aplicării 
prezentului alineat, farmaciile deschise de 
mai puțin de trei ani se consideră, de 
asemenea, farmacii noi.

Or. de

Justificare

Din jurisprudența prezentată a Curții Europene de Justiție nu rezultă necesitatea de a elimina 
așa-numita „clauză a celor 3 ani”. În jurisprudența sa constantă, Curtea Europeană de 
Justiție nu și-a exprimat îndoiala privind caracterul legal al regulamentului, ci, dimpotrivă, a 
subliniat faptul că statele membre au competența de a lua, pe proprie răspundere, decizii 
fundamentale legate de organizarea propriilor sisteme farmaceutice.

Amendamentul 427
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat



PE498.002v01-00 16/97 AM\916301RO.doc

RO

„1. Articolul 13 nu aduce atingere 
dreptului statului membru gazdă de a 
impune solicitantului să urmeze un stagiu 
de adaptare de cel mult trei ani sau să 
susțină o probă de aptitudini dacă 
formarea pe care a primit-o acoperă 
aspecte semnificativ diferite în ceea ce 
privește activitățile profesionale față de 
cele acoperite de formarea în statul 
membru gazdă.”

Or. de

Amendamentul 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În cazul în care consideră că derogarea 
prevăzută la paragraful al doilea nu este 
adecvată sau că nu este conformă cu 
legislația Uniunii, Comisia adoptă în 
termen de șase luni de la primirea tuturor 
informațiilor necesare o decizie de punere 
în aplicare prin care cere statului membru 
relevant să nu adopte măsura prevăzută. În 
lipsa unui răspuns din partea Comisiei în 
termenul menționat, derogarea poate fi 
aplicată.”

În cazul în care, după ce a primit toate 
informațiile necesare, consideră că 
derogarea prevăzută la paragraful al doilea 
nu este adecvată sau că nu este conformă 
cu dreptul comunitar, Comisia solicită
statului membru relevant, în termen de trei 
luni, să nu adopte măsura prevăzută.  În 
lipsa unui răspuns din partea Comisiei 
după expirarea termenului menționat, 
derogarea poate fi aplicată.

Or. el

Justificare

În cazul în care derogarea este motivată suficient și este considerată ca fiind necesară, statele 
membre trebuie să joace un rol prioritar.
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Amendamentul 429
Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabilește măsura de
compensare, poate să țină cont de 
activitățile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
privește legislația care trebuie aplicată.”.

Or. en

Amendamentul 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:

eliminat

„Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabilește măsura de 
compensare, poate să țină cont de 
activitățile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce 
privește legislația care trebuie aplicată.”.

Or. fr

Amendamentul 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabilește măsura de 
compensare, poate să țină cont de 
activitățile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce privește 
legislația care trebuie aplicată.

Pentru profesia de notar, statul membru 
gazdă, atunci când stabilește măsura de 
compensare, poate să țină cont de 
activitățile specifice ale acestei profesii pe 
teritoriul său, în special în ceea ce privește 
legislația care trebuie aplicată.

Statul membru gazdă îi poate cere 
solicitantului să parcurgă o perioadă de 
adaptare de maximum șase luni înainte de 
a fi admis la testul de aptitudini.

Or. en

Justificare

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Amendamentul 432
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatelor (1) și (5), prin 
«aspecte semnificativ diferite» se înțeleg 
aspectele a căror cunoaștere este esențială
pentru exercitarea profesiei și în cazul 
cărora formarea urmată de migrant prezintă 
diferențe importante, în ceea ce privește 
conținutul, în raport cu formarea necesară 
în statul membru gazdă.

(4) În sensul alineatelor (1) și (5), prin 
«aspecte semnificativ diferite» se înțeleg 
aspectele a căror cunoaștere și stăpânire 
sunt esențiale pentru exercitarea profesiei 
și în cazul cărora formarea urmată de 
migrant prezintă diferențe importante, în 
ceea ce privește conținutul, în raport cu 
formarea necesară în statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 433
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatelor (1) și (5), prin 
«aspecte semnificativ diferite» se înțeleg 
aspectele a căror cunoaștere este esențială 
pentru exercitarea profesiei și în cazul 
cărora formarea urmată de migrant prezintă 
diferențe importante, în ceea ce privește 
conținutul, în raport cu formarea necesară 
în statul membru gazdă.

(4) În sensul alineatelor (1) și (5), prin 
«aspecte semnificativ diferite» se înțeleg 
aspectele a căror cunoaștere este esențială 
pentru exercitarea profesiei și în cazul 
cărora formarea urmată de migrant prezintă 
diferențe importante, în ceea ce privește
durata sau conținutul, în raport cu 
formarea necesară în statul membru gazdă.

Or. fr

Amendamentul 434
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (1) se aplică respectându-se 
principiul proporționalității. În special, în 
cazul în care statul membru gazdă 
preconizează să îi impună solicitantului 
finalizarea unui stagiu de adaptare sau 
promovarea unei probe de aptitudini, 
trebuie să verifice în prealabil dacă 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
dobândite de solicitant în decursul 
experienței sale profesionale și prin 
învățare pe tot parcursul vieții în orice stat 
membru sau într-o țară terță sunt de natură 
să acopere, total sau parțial, aspectele 
semnificativ diferite menționate la alineatul 
(4).

(5) Alineatul (1) se aplică respectându-se 
principiul proporționalității. În special, în 
cazul în care statul membru gazdă 
preconizează să îi impună solicitantului 
finalizarea unui stagiu de adaptare sau 
promovarea unei probe de aptitudini, 
trebuie să verifice în prealabil dacă 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
profesionale dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale în 
orice stat membru sau într-o țară terță sunt 
de natură să acopere, total sau parțial, 
aspectele semnificativ diferite menționate 
la alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 435
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera e
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se explică diferențele semnificative cu
referire la conținut;

(c) se explică diferențele semnificative cu 
referire la conținut și impactul acestor 
diferențe asupra capacității 
profesionistului de a-și exercita profesia 
în mod satisfăcător în statul membru 
gazdă;

Or. fr

Amendamentul 436
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera e
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se explică de ce, din cauza acestor 
diferențe semnificative, solicitantul nu își 
poate exercita în mod satisfăcător profesia 
pe teritoriul statului membru gazdă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera e
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se explică de ce aceste diferențe 
semnificative nu pot fi compensate prin 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
dobândite de solicitant în decursul 
experienței sale profesionale și prin 
învățare pe tot parcursul vieții.

(e) se explică de ce aceste diferențe 
semnificative nu pot fi compensate prin 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
dobândite de solicitant în decursul 
experienței sale profesionale și prin 
învățare pe tot parcursul vieții confirmată 
de o autoritate competentă.

Or. el

Justificare

Din motive de sănătate și securitate publică, trebuie verificat în ce domenii profesionale 
statele membre pot permite o derogare parțială.

Amendamentul 438
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera e
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Proba de aptitudini menționată la 
alineatul (1) se organizează cel puțin de 
două ori pe an, iar solicitanții sunt 
autorizați să reia proba cel puțin o dată 
dacă au fost respinși la o primă probă.”.

(7) Statele membre se asigură că proba de 
aptitudini menționată la alineatul (1) se 
poate desfășura cel târziu după șase luni 
de la dispunerea unei măsuri 
compensatorii pentru un solicitant 
anume, care a înaintat o cerere de 
recunoaștere a unei calificări. Solicitanții 
sunt autorizați să reia proba cel puțin o dată 
dacă au fost respinși la o primă probă.”.

Or. cs

Justificare

În caz contrar, statele membre ar fi nevoite să organizeze un examen de aptitudini de două ori 
pe an, chiar dacă nu s-a depus nicio cerere de recunoaștere a unei calificări. Această măsură 
ar reprezenta o sarcină administrativă redundantă și excesivă, în primul rând în cazul 
profesiilor care nu presupun o mobilitate deosebită și al statelor membre de mici dimensiuni.

Amendamentul 439
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera f (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 8 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după alineatul (8) se adaugă 
următorul alineat nou:
„În sensul alineatelor (1)-(8), începând cu 
[a se insera data – ziua următoare datei 
menționate la primul paragraf al 
alineatului (1) din articolul 3] și apoi din 
cinci în cinci ani, autoritățile competente 
din statele membre prezintă Comisiei și 
celorlalte state membre rapoarte 
disponibile public privind deciziile lor 
referitoare la măsurile compensatorii, 
inclusiv motivele care au stat la baza 
acestora, precum și privind înregistrarea 
de progrese în direcția consolidării 
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coordonării cu alte state membre, inclusiv 
prin principii comune de formare.”.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează asigurarea transparenței și a coordonării între statele 
membre, în aplicarea măsurilor compensatorii.

Amendamentul 440
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 17 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 (nou)

13a. Statele membre le pot solicita 
profesioniștilor din alte state membre să 
demonstreze că sunt implicați în procesul 
de dezvoltare profesională continuă doar 
dacă statul membru gazdă impune 
aceleași cerințe și propriilor resortisanți.

Or. en

Amendamentul 441
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Capitolul III – titlu și dispoziții

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. Titlul capitolului III se înlocuiește cu 
următorul text:
Recunoașterea pe baza unui set comun de 



PE498.002v01-00 24/97 AM\916301RO.doc

RO

condiții și niveluri de formare
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice la nivelul 
întregului text.)

Or. fr

Amendamentul 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2005/36/CE
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce privește adăugările la listele de 
activități care sunt menționate în anexa IV 
și care fac obiectul recunoașterii 
experienței profesionale în temeiul 
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităților legate 
de diferitele categorii.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58 a în 
ceea ce privește adăugările la listele de 
activități care sunt menționate în anexa IV 
și care fac obiectul recunoașterii 
experienței profesionale în temeiul 
articolului 16, în vederea actualizării sau a 
clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva 
modificare să implice o restrângere a 
domeniului de aplicare a activităților legate 
de diferitele categorii sau ca unele 
activități incluse deja pe o listă din anexa 
V să fie incluse pe o altă listă.

Or. de

Amendamentul 443
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) La articolul 21, se elimină 
alineatele (4), (6) și (7).

(15) La articolul 21, se elimină 
alineatul (7).

Or. de

Amendamentul 444
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 – alineatul 8 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. Statele membre pot solicita ca 
persoanele ce dețin unul dintre titlurile de 
calificare prevăzute la punctele 5.1.1,
5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 și 5.7.1 din anexa V să beneficieze 
de dispozițiile de la alineatul (1) doar dacă 
au obținut calificarea în ultimii trei ani 
sau dacă pot demonstra, pe baza unui 
certificat emis de o autoritate competentă 
sau de o altă instituție relevantă, că s-au 
implicat în mod real și legal în activitățile 
respective timp de cel puțin trei ani 
consecutivi în ultimii cinci ani anteriori 
datei emiterii certificatului. Atunci când 
nu sunt îndeplinite aceste cerințe, statele 
membre pot evalua calificarea unei 
persoane în conformitate cu dispozițiile de 
la titlul III capitolul I sau pot acorda 
acces limitat la profesia respectivă, 
conform legislației naționale.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să le ofere autorităților competente posibilitatea de a corela 
recunoașterea automată cu obligația de a demonstra o experiență profesională recentă și 
relevantă.
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Amendamentul 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. La articolul 21, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
(4) Totuși, statele membre nu sunt 
obligate să accepte titlurile de calificare în 
conformitate cu anexa V punctul 5.6.2  
pentru deschiderea unor noi farmacii, 
accesibile publicului. În sensul aplicării 
prezentului alineat, farmaciile deschise de 
mai puțin de trei ani se consideră, de 
asemenea, farmacii noi.

Or. de

Justificare

Din cauza diferențelor existente și înainte privind regimurile juridice ale statelor membre cu 
privire la înființarea de filiale ale farmaciilor, clauza celor 3 ani ar trebui menținută.

Amendamentul 446
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea menționată la alineatul (1) 
este însoțită de un raport prin care se 
demonstrează conformitatea titlurilor de 
calificare notificate cu cerințele relevante 
ale prezentei directive. Raportul este emis 
de o autoritate sau un organism adecvat 

eliminat
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care a fost desemnat de către statul 
membru și care are capacitatea să 
evalueze conformitatea titlurilor de 
calificare cu prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 447
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea menționată la alineatul (1) 
este însoțită de un raport prin care se 
demonstrează conformitatea titlurilor de 
calificare notificate cu cerințele relevante 
ale prezentei directive. Raportul este emis 
de o autoritate sau un organism adecvat 
care a fost desemnat de către statul 
membru și care are capacitatea să 
evalueze conformitatea titlurilor de 
calificare cu prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea menționată la alineatul (1) 
este însoțită de un raport prin care se 
demonstrează conformitatea titlurilor de 
calificare notificate cu cerințele relevante 

eliminat
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ale prezentei directive. Raportul este emis 
de o autoritate sau un organism adecvat 
care a fost desemnat de către statul 
membru și care are capacitatea să 
evalueze conformitatea titlurilor de 
calificare cu prezenta directivă.

Or. fi

Amendamentul 449
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care consideră că actele 
notificate menționate la alineatul (1) nu 
sunt conforme cu prezenta directivă, 
Comisia adoptă o decizie de punere în 
aplicare cu privire la această 
neconformitate în termen de șase luni de la 
primirea tuturor informațiilor necesare.

(4) În cazul în care consideră că actele 
notificate menționate la alineatul (1) nu 
sunt conforme cu prezenta directivă, 
Comisia adoptă o decizie de punere în 
aplicare cu privire la această 
neconformitate în termen de șase luni de la 
primirea tuturor informațiilor necesare 
conform procedurii menționate la 
articolul 58 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 450
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. La articolul 22 un al doilea paragraf, 
după cum urmează:

eliminat
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„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] 
și apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.”

Or. de

Justificare

Evitarea sarcinii administrative inutile.

Amendamentul 451
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.
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(c) Statele membre trebuie să pună în 
aplicare un sistem pentru a se asigura că 
profesioniștii din domeniul sănătății își 
actualizează în mod regulat aptitudinile 
profesionale prin intermediul dezvoltării 
profesionale continue.

Or. en

Amendamentul 452
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte de evaluare disponibile public, 
clare, cuprinzătoare și ușor accesibile
privind procedurile lor curente de 
învățământ și formare legate de medici, 
cadre medicale, asistenți medicali 
generaliști, dentiști, dentiști specialiști, 
medici veterinari, moașe și farmaciști.

Or. en

Amendamentul 453
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de dezvoltare 
profesională legate de medici, cadre 
medicale, asistenți medicali generaliști, 
dentiști, dentiști specialiști, medici 
veterinari, moașe și farmaciști. Statele 
membre trebuie să pună în aplicare 
sisteme pentru a se asigura că 
profesioniștii din domeniul sănătății își 
actualizează în mod regulat aptitudinile 
profesionale și cunoștințele referitoare la 
codurile de etică profesională prin 
intermediul dezvoltării profesionale 
continue.

Or. en

Amendamentul 454
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 

În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte disponibile public privind 
procedurile lor curente de învățământ și 
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formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
moașe și farmaciști.

formare legate de medici, cadre medicale, 
asistenți medicali generaliști, dentiști, 
dentiști specialiști, medici veterinari, 
medici veterinari specialiști, moașe,
farmaciști și farmaciști specialiști.

Or. en

Amendamentul 455
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 17 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pun în aplicare un 
sistem pentru a se asigura că 
profesioniștii din domeniul sănătății își 
actualizează în mod regulat aptitudinile 
profesionale prin intermediul dezvoltării 
profesionale continue.

Or. en

Amendamentul 456
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin cinci ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin șase ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.
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În ceea ce privește persoanele care și-au 
început studiile înainte de 
1 ianuarie 1972, formarea menționată la 
primul paragraf poate include o instruire 
practică la nivel universitar de șase luni, 
efectuată pe bază de program integral sub 
supravegherea autorităților competente.
Prin derogare de la primul paragraf și în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 21a, statele membre pot, în mod 
excepțional, notifica un program de 
formare care include cel mult șase ani de 
studii, care se pot exprima în plus și prin 
echivalentul în credite ECTS, cu condiția 
ca programul să includă cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități. În acest 
caz, raportul menționat la articolul 21a 
alineatul (2) este însoțit de o evaluare 
suplimentară efectuată de către un 
organism independent, care confirmă că 
programul de formare este de o calitate 
corespunzătoare și îndeplinește cerințele 
prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 457
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin cinci ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin șase ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.
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Or. sv

Amendamentul 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin cinci ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin cinci ani de studii, care se 
poate exprima în plus și prin echivalentul 
în credite ECTS, și constă în cel puțin 
5 500 de ore de instruire teoretică și 
practică asigurate de o universitate sau sub 
supravegherea unei universități.

Or. de

Justificare

Modul de acordare a creditelor ECTS este foarte diferit la nivelul întregii Europe. Prin 
urmare, exprimarea prin credite ECTS nu poate înlocui celelalte criterii, ci se poate realiza 
în mod suplimentar.

Amendamentul 459
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin cinci ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 

(2) Formarea medicală de bază cuprinde un 
total de cel puțin șase ani de studii, care se 
poate exprima și prin echivalentul în 
credite ECTS, și constă în cel puțin 5 500 
de ore de instruire teoretică și practică 
asigurate de o universitate sau sub 
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supravegherea unei universități. supravegherea unei universități.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se mențină nivelul minim de studii prevăzut de Directiva 2005/36/CE în 
vigoare, și anume șase ani de studii, pentru a permite armonizarea ascendentă a sistemelor 
de formare. Acest lucru este, de asemenea, necesar pentru a lua în considerare în special 
stagiile în spitale.

Amendamentul 460
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:
(a) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre științele menționate la litera (a) din 
alineatul (3) în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic și cu competențele 
necesare pe care le-ar putea presupune 
astfel de cunoștințe;
(b) nivelul de suficiență a înțelegerii 
elementelor menționate la litera (b) din 
alineatul (3) și competențele necesare 
pentru această înțelegere în conformitate 
cu progresul științific și evoluțiile în 
învățământ în statele membre;
(c) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre disciplinele și practicile clinice 
menționate la litera (c) din alineatul (3) și 
competențele necesare la care ar putea 
conduce aceste cunoștințe în conformitate 
cu progresul științific și tehnologic;
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(d) pertinența experienței clinice 
menționate la litera (d) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care această 
experiență ar trebui să le presupună 
ținând cont de progresul științific și 
tehnologic, precum și de evoluțiile în 
învățământ în statele membre.”

Or. de

Amendamentul 461
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:

(4) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
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(2) Formarea specializată în medicină 
cuprinde instruirea teoretică și practică, 
efectuată într-o universitate, într-un spital 
universitar sau, după caz, o instituție de 
sănătate desemnată în acest scop de către 
autoritățile sau organismele competente.
Statele membre se asigură că cerințele 
pentru diferitele domenii de specializare, 
specificate în anexa V punctul 5.1.3., 
referitoare la durata și conținutul 
calificării de medic specialist sunt 
respectate. Formarea se realizează sub 
supravegherea autorităților sau 
organismelor competente. Ea implică 
participarea personală a medicului 
specialist candidat la activitatea sau la 
responsabilitățile serviciilor în cauză.

Or. de

Justificare

Ar trebui să existe la nivel european o definiție a calificării de medic și a celei de medic 
specialist, în funcție de durată și conținut, pentru a asigura verificarea unitară a 
cunoștințelor, a competențelor practice și a competențelor profesionale generale. Pentru 
întocmirea criteriilor, Comisia ar trebui să apeleze și la expertiza organismelor profesionale 
europene. Această cerere ar trebui să inițieze dezbaterea privind măsurile de uniformizare 
corespunzătoare.

Amendamentul 463
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
(2) „Statele membre se asigură că 
cerințele privind formarea medicală de 
specialitate vizează îndeplinirea 
următoarelor condiții de bază:
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(a) formarea are o durată de cel puțin 
cinci ani, care se poate exprima, ca o 
completare, și prin echivalentul în credite 
ECTS. Formarea se realizează sub 
supravegherea autorităților sau 
organismelor competente. Aceasta implică 
participarea personală a medicului 
specialist candidat la activitatea sau la 
responsabilitățile serviciilor în cauză;
(b) formarea garantează că medicul 
specialist candidat a dobândit competențe 
în următoarele domenii:
(i) comunicare
(ii) rezolvarea problemelor
(iii) aplicarea cunoștințelor și științelor
(iv) consultarea pacienților
(v) gestionarea/tratamentul pacienților
(vi)utilizarea contextului social și 
comunitar al asistenței medicale
(vii) auto-reflecția.”.

Or. en

Justificare

Este necesară actualizarea formării medicale de specialitate.

Amendamentul 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 3 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot introduce în 
legislațiile lor naționale exceptări parțiale 
de la părți ale formării medicale de 
specialitate dacă acea parte a formării a 
fost deja urmată în timpul absolvirii unui 
alt program de formare de specialitate 

(3a) Statele membre pot introduce în 
legislațiile lor naționale exceptări parțiale 
de la părți ale formării medicale de 
specialitate dacă acea parte a formării a 
fost deja urmată în timpul absolvirii unui 
alt program de formare de specialitate 
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enumerat la punctul 5.1.3 din anexa V și cu 
condiția ca anterioara calificare de 
specialitate să fi fost deja obținută de 
profesionist în statul membru respectiv. 
Statele membre se asigură că excepția 
acordată nu depășește o treime din durata 
minimă a cursurilor de formare medicală 
de specialitate astfel cum sunt menționate 
la punctul 5.1.3 din anexa V.

enumerat la punctul 5.1.3 din anexa V și cu 
condiția ca anterioara calificare de 
specialitate să fi fost deja obținută de 
profesionist în statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a în ceea ce privește adaptările 
perioadelor minime de formare
menționate la punctul 5.1.3 din anexa V la 
progresul științific și tehnic.”

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
delegate, în cooperare cu organismele 
profesionale europene, în conformitate cu 
articolul 58a în ceea ce privește adaptările 
cerințelor minime privind durata și 
conținutul formării menționate la punctul 
5.1.3. din anexa V.

Or. de

Justificare

Ar trebui să existe la nivel european o definiție a calificării de medic și a celei de medic 
specialist, în funcție de durată și conținut, pentru a asigura verificarea unitară a 
cunoștințelor, a competențelor practice și a competențelor profesionale generale. Pentru 
întocmirea criteriilor, Comisia ar trebui să apeleze și la expertiza organismelor profesionale 
europene. Această cerere ar trebui să inițieze dezbaterea privind măsurile de uniformizare 
corespunzătoare.

Amendamentul 466
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a în ceea ce privește adaptările 
perioadelor minime de formare menționate 
la punctul 5.1.3 din anexa V la progresul 
științific și tehnic.

(5) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește adaptările perioadelor minime de 
formare menționate la punctul 5.1.3 din 
anexa V la progresul științific și tehnic.

Or. en

Amendamentul 467
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2005/36/CE
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 58a privind 
includerea de noi specializări medicale 
comune pentru cel puțin o treime dintre 
statele membre la punctul 5.1.3 din anexa 
V, în vederea actualizării prezentei 
directive în funcție de evoluția legislațiilor 
naționale.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 58a privind includerea de noi 
specializări medicale comune pentru cel 
puțin o treime dintre statele membre la 
punctul 5.1.3 din anexa V, în vederea 
actualizării prezentei directive în funcție de 
evoluția legislațiilor naționale.

Or. en
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Amendamentul 468
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de cel puțin 10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autoritățile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți. Fără 
a aduce atingere celor menționate 
anterior, statele membre pot prevedea la 
nivel național un învățământ general mai 
lung ca o condiție pentru admiterea la 
formare.”

Or. de

Justificare

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Amendamentul 469
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți, sau 
de un program de formare echivalent.

Or. de

Amendamentul 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune finalizarea 
obligatorie a cel puțin 10 ani dintr-un 
învățământ general de 12 ani, care trebuie 
să se finalizeze de asemenea până la 
sfârșitul perioadei de formare. 
Învățământul general de 12 ani trebuie să 
fie atestat de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autoritățile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent.

Or. en
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Amendamentul 471
Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 10 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

Or. de

Amendamentul 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general sau general și 
profesional de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.”.

Or. fi
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Amendamentul 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de cel puțin 10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autoritățile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

Or. de

Amendamentul 474
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de 12 ani, atestatã de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de 12 ani, cu o 
perioadă de tranziție de 5 ani de la data 
intrării în vigoare a directivei, atestat de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

Or. en
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Justificare

Îmbunătățirea calității asistenței medicale într-un sistem sanitar din ce în ce mai complex 
impune creșterea calității educației. Numeroase state membre s-au aliniat deja la cerința 
privind finalizarea unui învățământ general de 12 ani pentru admiterea la școlile de asistenți. 
Pentru statele membre în care învățământul general prealabil este mai mic de 12 ani, ar 
trebui să existe o perioadă de tranziție de 5 ani, pentru a evita eventuale probleme pe piața 
muncii. În al doilea rând, respectivele state membre pot demonstra că asigură un nivel de 
calitate echivalent.

Amendamentul 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune un 
învățământ general de 12 ani, atestată de 
o diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune:

Or. en

Amendamentul 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de 12 ani, atestată de o 
diplomă, un certificat sau un alt titlu de 
calificare eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

(1) Admiterea la formarea de asistent 
medical generalist presupune o formare 
școlară generală de cel puțin 10 ani, 
atestată de o diplomă, un certificat sau un 
alt titlu de calificare eliberat de autoritățile 
sau organismele competente ale unui stat 
membru sau de un certificat care atestă 
promovarea unui examen de admitere, de 
nivel echivalent, la școli de asistenți.

Or. de

Justificare

Menținerea, înainte de începerea formării profesionale propriu-zise pentru asistenți, a 
învățământului obligatoriu de 10 ani ține seama de sistemele de formare ale statelor membre 
care dispun de un sistem de formare duală orientat către practică, incluzând școli 
profesionale, astfel încât, datorită competențelor profesionale și sociale ridicate dobândite în 
cadrul său, s-a dovedit a fi foarte competitiv. 

Amendamentul 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) finalizarea unui învățământ general 
de cel puțin 10 ani, atestat de o diplomă, 
un certificat sau un alt titlu de calificare 
eliberat de autoritățile sau organismele 
competente ale unui stat membru sau de 
un certificat care atestă promovarea unui 
examen de nivel echivalent și care asigură 
accesul la școli de asistenți; sau

Or. en
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Amendamentul 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Criteriile de admitere menționate în 
sensul paragrafului 1 privind formarea 
asistenților medicali însărcinați cu 
îngrijirea generală se asigură, de 
asemenea, atunci când, după o perioadă 
de învățământ de cel puțin 10 ani și după 
absolvirea cu succes a acestuia se acordă 
dreptul de a alege o formare orientată 
spre practică pentru asistenți medicali, 
concomitent cu frecventarea unei școli 
profesionale pentru asistență medicală.

Or. de

Justificare

Menținerea, înainte de începerea formării profesionale propriu-zise pentru asistenți, a 
învățământului obligatoriu de 10 ani și a structurării „nivelului echivalent” ține seama de 
sistemele de formare ale statelor membre care dispun de un sistem de formare duală orientat 
către practică, incluzând școli profesionale, astfel încât, datorită competențelor profesionale 
și sociale ridicate dobândite în cadrul său, s-a dovedit a fi foarte competitiv. 

Amendamentul 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deținerea unei diplome, a unui 
certificat sau a unui alt titlu de calificare 
care asigură accesul, în urma finalizării 
învățământului general de 12 ani, la 
universități sau instituții de învățământ 
superior de nivel echivalent.

Or. en

Amendamentul 480
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Or. en

Amendamentul 481
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificările la lista de la 
punctul 5.2.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic și în vederea dezvoltării 
și evoluției profesiei de asistent medical.

Or. en

Amendamentul 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de asistent medical generalist
constă în cel puțin trei ani de studii care 
cuprind cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de o 
parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de o 
parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Or. en

Amendamentul 483
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii care 
cuprind cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de 
o parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
rămâne la latitudinea statelor membre, 
însă constă în cel puțin trei ani de studii 
care cuprind cel puțin 4 600 de ore de 
instruire teoretică și clinică, perioada de 
instruire teoretică reprezentând cel puțin o 
treime, iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare.

Or. en

Amendamentul 484
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii care 
cuprind cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au beneficiat de o 
parte din formare la cursuri de nivel cel 
puțin echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii, care se 
pot exprima și prin echivalentul în credite 
ECTS, și care cuprind cel puțin 4 600 de 
ore de instruire teoretică și clinică, 
perioada de instruire teoretică reprezentând 
cel puțin o treime, iar cea de instruire 
clinică cel puțin jumătate din perioada 
minimă de formare. Statele membre pot 
acorda exceptări parțiale persoanelor care 
au beneficiat de o parte din formare la 
cursuri de nivel cel puțin echivalent.

Or. en

Amendamentul 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera ca (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instruirea teoretică se definește ca 
fiind partea din formarea de asistent prin 
care asistenții candidați dobândesc 
cunoștințele, abilitățile și competențele 
profesionale necesare în conformitate cu 
alineatele (6) și (7). Această formare este 
asigurată de personalul didactic în 
materie de asistență medicală, precum și 
de alte persoane competente, în cadrul 
universităților, al instituțiilor de 
învățământ superior de nivel echivalent 
sau în cadrul școlilor de asistenți.

Or. en

Amendamentul 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera cb (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Instruirea clinică se definește ca fiind 
partea din formarea de asistent prin care 
asistentul candidat învață, în cadrul unei 
echipe, în contact direct cu un individ 
sănătos sau bolnav și/sau o colectivitate, 
să organizeze, să acorde și să evalueze 
asistența medicală global necesară, pe 
baza cunoștințelor, abilităților și 
competențelor dobândite. Asistentul 



PE498.002v01-00 52/97 AM\916301RO.doc

RO

candidat învață nu numai să lucreze în 
echipă, ci și să coordoneze o echipă și să 
organizeze asistența medicală globală, 
inclusiv educația sanitară a indivizilor și a 
grupurilor mici în cadrul instituției 
sanitare sau al colectivității.
Această formare are loc în spitale și în 
alte instituții sanitare, precum și în 
colectivitate, sub responsabilitatea 
asistenților profesori și cu cooperarea și 
asistența altor asistenți calificați. În 
procesul de formare pot fi integrate și alte 
persoane calificate.
Asistenții candidați participă la activitățile 
serviciilor în cauză în măsura în care 
respectivele activități sunt necesare 
formării lor, permițându-le să își asume 
responsabilitățile pe care le implică 
îngrijirile la nivel de asistent.

Or. en

Amendamentul 487
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (7): eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:
(a) adecvarea cunoștințelor legate de 
științele asistenței medicale generale 
menționate la litera (a) din alineatul (6) în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic, precum și a competențelor 
necesare pe care le-ar putea presupune 
astfel de cunoștințe în conformitate cu 
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progresul științific și tehnologic și cu 
evoluțiile recente în învățământ;
(b) nivelul de suficiență a înțelegerii 
elementelor menționate la litera (a) din 
alineatul (6) și competențele necesare 
care rezultă din această înțelegere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic și cu evoluțiile recente în 
învățământ;
(c) nivelul de suficiență a cunoștințelor 
despre elementele menționate la litera (b) 
din alineatul (6) și competențele necesare 
care rezultă din aceste cunoștințe în 
conformitate cu progresul științific și cu 
evoluțiile recente în învățământ;
(d) nivelul de adecvare a experienței 
clinice menționate la litera (c) din 
alineatul (6) și competențele necesare 
care rezultă din această experiență clinică 
adecvată în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic și cu evoluțiile 
recente în învățământ.”

Or. de

Amendamentul 488
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera da (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comparabilitatea se poate obține și 
prin intermediul unei definiții comune a 
rezultatelor procesului de învățare. 
Permisiunea de a purta titlul profesional 
se acordă dacă există condițiile privind 
calificarea și alte condiții definite 
anterior.
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Or. de

Amendamentul 489
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a, 
care să specifice:

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a, 
care să specifice:

Titlurile de calificare ca asistent medical 
generalist demonstrează că persoana în 
cauză este capabilă să aplice cel puțin 
următoarele cunoștințe, aptitudini și 
competențe de bază, indiferent dacă 
formarea s-a desfășurat în cadrul unei 
universități, al unei instituții de 
învățământ superior de nivel echivalent 
sau al unei școli de asistenți:
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Or. en

Amendamentul 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adecvarea cunoștințelor legate de 
științele asistenței medicale generale 
menționate la litera (a) din alineatul (6) în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic, precum și a competențelor 
necesare pe care le-ar putea presupune 
astfel de cunoștințe în conformitate cu 
progresul științific și tehnologic și cu 
evoluțiile recente în învățământ;

(a) competența de a-și asuma integral 
răspunderea pentru planificarea, 
organizarea și administrarea asistenței 
medicale în tratamentul pacienților, pe 
baza cunoștințelor și competențelor 
dobândite în conformitate cu alineatul (6)
literele (a), (b) și (c);

Or. en

Amendamentul 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de suficiență a înțelegerii 
elementelor menționate la litera (a) din 
alineatul (6) și competențele necesare 
care rezultă din această înțelegere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic și cu evoluțiile recente în 

(b) competența de a colabora într-o 
manieră eficientă cu alți factori din 
sectorul sanitar, inclusiv prin participarea 
la formarea practică a personalului 
sanitar, pe baza cunoștințelor și 
competențelor dobândite în conformitate 
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învățământ; cu alineatul (6) literele (d) și (e);

Or. en

Amendamentul 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de suficiență a cunoștințelor 
despre elementele menționate la litera (b) 
din alineatul (6) și competențele necesare 
care rezultă din aceste cunoștințe în 
conformitate cu progresul științific și cu 
evoluțiile recente în învățământ;

(c) competența de a furniza educație 
sanitară indivizilor, familiilor și 
grupurilor de persoane în vederea unui 
stil de viață sănătos și a îngrijirii propriei 
persoane, pe baza cunoștințelor și 
competențelor dobândite în conformitate 
cu alineatul (6) literele (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Asistenții medicali generaliști trebuie 
în orice caz să dispună de următoarele 
calificări minime:
Luarea deciziilor
Asistenții medicali au capacitatea de a 
prelua întreaga responsabilitate pentru 
sarcinile de diagnosticare, planificare, 
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administrare și evaluare din cadrul 
activității de asistent medical, și de a 
îngrijii pacienții, ca urmare a 
cunoștințelor, abilităților și 
comportamentelor dobândite și dezvoltate 
în timpul formării, în conformitate cu cele 
mai recente date științifice și în condițiile 
respectării codului de conduită al 
profesiei de asistent.
Colaborare în cadrul grupului
Asistenții medicali au capacitatea de a 
colabora cu alți membri ai personalului 
sanitar, ca urmare a cunoștințelor, 
abilităților și comportamentelor dobândite 
și dezvoltate în timpul formării, în 
conformitate cu cele mai recente date
științifice și în condițiile respectării 
codului de conduită al profesiei de 
asistent medical, context în care este 
importantă și supravegherea ajutoarelor 
de asistenți medicali și a altor membri ai 
personalului sanitar.
Stimulare și instruire în materie de 
sănătate
Asistenții medicali au capacitatea de 
instrui persoane, familii și grupuri de 
persoane în ceea ce privește însușirea 
unui stil de viață sănătos și autoîngrijirea, 
ca urmare a cunoștințelor, abilităților și 
comportamentelor dobândite și dezvoltate 
în timpul formării lor, în conformitate cu 
cele mai recente date științifice și în 
condițiile respectării codului de conduită 
al profesiei de asistent medical.

Or. es

Amendamentul 495
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)
Directiva 2005/36
Articolul 33 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. Articolul 33a se elimină.

Or. en

Justificare

Este necesară eliminarea cerințelor specifice pentru asistenții medicali generaliști din 
România și din Polonia, care au urmat cursurile de formare înainte de aderarea la UE. 
Asistenții medicali din România au urmat programe de formare continuă organizate de 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și, 
astfel, și-au actualizat competențele. Mulți dintre asistenții respectivi au urmat cursuri 
suplimentare de formare în universități specializate. Prin urmare, menținerea acestor 
dispoziții nu este justificată.

Amendamentul 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la articolul 33, alineatul (2) se 
elimină.

Or. en

Justificare

Toți asistenții medicali din Polonia au aceleași competențe, indiferent de pregătirea lor în 
sistemul actual sau anterior de educație. În conformitate cu prevederile legale poloneze, 
asistenții medicali sunt obligați să își actualizeze în permanență cunoștințele și competențele 
profesionale. Prin urmare, calificările asistenților medicali polonezi acumulate înainte de 
aderarea Poloniei la Uniunea Europeană ar trebui să fie recunoscute în baza principiului de 
drepturi dobândite, astfel cum a fost prevăzut la articolul 23 din directivă.  Astfel, articolul 33 
alineatul (2) se abrogă.
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Amendamentul 497
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera ba (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Noile dispoziții prevăzute la 
articolul 31 alineatul (1) nu pun la 
îndoială drepturile dobândite de asistenții 
medicali generaliști a căror formare, care 
răspunde cerințelor privind învățământul 
general de 10 ani, a început înainte de 
data transpunerii prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre recunosc titlurile de 
calificare ca asistent, eliberate în Polonia 
pentru asistenții care și-au încheiat 
formarea înainte de 1 mai 2004 și care nu 
îndeplinesc cerințele minime în materie de 
formare prevăzute la articolul 31, atestate 
de o „licență” obținută pe baza unui 
program special de revalorizare descris la 
articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 
de modificare a legii privind profesiile de 
asistent și de moașă și privind alte acte 
juridice (Jurnalul Oficial al Republicii 
Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, pos. 
885) și în Regulamentul Ministerului 
Sănătății din 12 aprilie 2010 de modificare 

(3) Statele membre recunosc titlurile de 
calificare ca asistent, eliberate în Polonia 
pentru asistenții care și-au încheiat 
formarea înainte de 1 mai 2004 și care nu 
îndeplinesc cerințele minime în materie de 
formare prevăzute la articolul 31, atestate 
de o „licență” obținută pe baza unui 
program special de revalorizare descris la 
articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 
de modificare a legii privind profesiile de 
asistent și de moașă și privind alte acte 
juridice (Jurnalul Oficial al Republicii 
Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, 
pos. 885) și în Regulamentul Ministerului 
Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile 
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a Regulamentului Ministerului Sănătății 
din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate 
referitoare la cursurile asigurate pentru 
asistenți și moașe titulari ai unui certificat 
de studii secundare (examen final –
matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar 
sau ai unor instituții de învățământ sanitar 
care formează asistenți și moașe (Jurnalul 
Oficial al Republicii Polone din 21 aprilie 
2010, nr. 65, pos. 420), cu scopul de a 
verifica dacă persoana în cauză posedă un 
nivel de cunoștințe și de competențe 
comparabil cu cel al asistenților titulari ai 
unei diplome descrise, în cazul Poloniei, la 
punctul 5.2.2 din anexa V.

detaliate referitoare la cursurile asigurate 
pentru asistenți și moașe titulari ai unui 
certificat de studii secundare (examen final 
– matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar 
sau ai unor instituții de învățământ sanitar 
care formează asistenți și moașe (Jurnalul 
Oficial al Republicii Polone 
din 13 mai 2004, nr. 110, pos. 1170, cu 
modificările ulterioare), înlocuit cu 
articolul 55 alineatul 2 din Legea 
din 15 iulie 2011 privind profesiile de 
asistent medical și moașă (Jurnalul 
Oficial al Republicii Polone 
din 23 august 2011, nr. 174, pos. 1039), 
precum și în Regulamentul Ministerului 
Sănătății din 14 iunie 2012 privind 
condițiile detaliate referitoare la cursurile 
de învățământ superior asigurate pentru 
asistenți și moașe titulari ai unui certificat 
de studii secundare (examen final –
matura) și absolvenți ai unui institut 
liceal cu profil medical sau ai unei școli 
postliceale care formează asistenți și 
moașe (Jurnalul Oficial al Republicii 
Polone din 6 iulie 2012, pos. 770), cu 
scopul de a verifica dacă persoana în cauză 
posedă un nivel de cunoștințe și de 
competențe comparabil cu cel al 
asistenților titulari ai unei diplome 
descrise, în cazul Poloniei, la punctul 5.2.2 
din anexa V.

Or. en

Amendamentul 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani, care se pot
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teoretică și practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima și prin 
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând
cel puțin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.4.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

exprima în plus și prin echivalentul în 
credite ECTS, care cuprind cel puțin 5 000 
de ore de instruire teoretică și practică, pe 
bază de program integral, și cel puțin
programa descrisă în anexa V punctul 5.3.1 
și pot fi efectuați într-o universitate, într-o 
instituție de învățământ superior care 
asigură formare la un nivel recunoscut ca 
fiind echivalent sau sub supravegherea unei 
universități.

Or. de

Justificare

Modul de acordare a creditelor ECTS este foarte diferit la nivelul întregii Europe. Prin 
urmare, exprimarea prin credite ECTS nu poate înlocui celelalte criterii, ci se poate realiza 
doar în mod suplimentar.

Amendamentul 500
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire 
teoretică și practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima și prin 
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând 
cel puțin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire 
teoretică și practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima, ca o 
completare, și prin echivalentul în credite 
ECTS, reprezentând cel puțin 5 000 de ore 
de instruire teoretică și practică și 
cuprinzând cel puțin programa descrisă în 
anexa V punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități. Statele 
membre pot acorda exceptări parțiale 
persoanelor care au beneficiat de o astfel 
de formare în cadrul altor formări de 
nivel cel puțin echivalent, inclusiv în ceea 
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ce privește programa prevăzută la 
anexa V punctul 5.3.1.

Or. en

Justificare

Clarificarea duratei formării, pentru a evita recunoașterea diplomelor obținute în urma unor 
programe de formare care nu au un conținut solid. Referirea la creditele ECTS ar trebui să 
fie complementară și să nu înlocuiască numărul de ani, întrucât nu există o abordare 
omogenă în ceea ce privește creditele ECTS. Pentru a evita dublarea inutilă, este corect să se 
recunoască formarea prealabilă relevantă într-o altă disciplină. Există deja o astfel de 
dispoziție aplicabilă în cazul asistenților medicali generaliști.

Amendamentul 501
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire
teoretică și practică, pe bază de program 
integral, care se poate exprima și prin
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând
cel puțin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

Formarea de bază de medic dentist constă 
în total în cel puțin cinci ani de instruire, 
care se poate exprima și prin echivalentul a 
300 de credite ECTS, și care cuprinde cel 
puțin 5 000 de ore de instruire teoretică și 
practică, pe bază de program integral și 
cel puțin programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de învățământ 
superior care asigură formare la un nivel 
recunoscut ca fiind echivalent sau sub 
supravegherea unei universități.

Or. en

Amendamentul 502
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a (nouă)
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Formarea de bază de medic dentist 
constă în total în cel puțin cinci ani 
sau 5 000 de ore de instruire teoretică și 
practică, pe bază de program integral, 
care se poate exprima și prin echivalentul 
în credite ECTS, cuprinzând cel puțin 
programa descrisă în anexa V 
punctul 5.3.1 și efectuată într-o 
universitate, într-o instituție de 
învățământ superior care asigură formare 
la un nivel recunoscut ca fiind echivalent 
sau sub supravegherea unei universități. 
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care dețin deja 
certificate pentru cursuri de calificare cu 
un nivel cel puțin echivalent și care au 
acoperit programa prevăzută în anexa V 
punctul 5.3.1.

Or. en

Amendamentul 503
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește adaptările la lista de la 
punctul 5.3.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul științific și 
tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou) și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește adaptările la lista de la 
punctul 5.3.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul științific și 
tehnic.
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Or. en

Amendamentul 504
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La punctul 3, ultimul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Această formare le va oferi persoanelor 
vizate competențele necesare pentru 
desfășurarea tuturor activităților de 
promovare a sănătății și de prevenire la 
nivel individual și comunitar, de 
diagnosticare și de tratament, inclusiv în 
ceea ce privește reabilitarea anatomică și 
funcțională a tuturor patologiilor și 
anomaliilor țesuturilor dure și moi din 
cavitatea bucală, ale țesuturilor anexe și 
ale sistemului stomatognat.”

Or. en

Justificare

Actualizarea cerințelor aplicabile formării ca medic dentist, pentru alinierea acestora la 
practicile actuale.

Amendamentul 505
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
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„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:
(a) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre stomatologie și nivelul de 
înțelegere a metodelor științifice 
menționate la litera (a) din alineatul (3), 
precum și competențele necesare care 
rezultă din acest nivel de cunoștințe și 
înțelegere în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic și cu evoluțiile 
recente din învățământ;
(b) adecvarea cunoștințelor legate de 
articolele menționate la litera (b) din 
alineatul (3) și competențele necesare 
care rezultă din acest grad de cunoaștere 
în conformitate cu progresul științific și 
tehnologic și cu evoluțiile recente din 
învățământ;
(c) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre elementele menționate la litera (c) 
din alineatul (3) și competențele necesare 
care rezultă din acest nivel în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre disciplinele și metodele clinice 
menționate la litera (d) din alineatul (3) și 
competențele necesare care rezultă din 
acestea în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic;
(e) pertinența experienței clinice 
menționate la litera (e) din alineatul (3) în 
conformitate cu evoluțiile recente din 
învățământ.”

Or. de

Amendamentul 506
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:

(4) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 507
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 35 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea de medic dentist specialist pe 
bază de program integral se realizează pe o 
perioadă de cel puțin trei ani, care se poate 
exprima și prin echivalentul în credite 
ECTS, sub supravegherea autorităților sau 
organismelor competente. Formarea 
implică participarea personală a medicului 
dentist specialist candidat la activitatea și 
responsabilitățile instituției în cauză.

Formarea de medic dentist specialist pe 
bază de program integral se realizează pe o 
perioadă de cel puțin trei ani, care se poate 
exprima în plus și prin echivalentul în 
credite ECTS, sub supravegherea 
autorităților sau organismelor competente. 
Formarea implică participarea personală a 
medicului dentist specialist candidat la 
activitatea și responsabilitățile instituției în 
cauză.

Or. de

Justificare

Modul de acordare a creditelor ECTS este foarte diferit la nivelul întregii Europe. Prin 
urmare, exprimarea prin credite ECTS nu poate înlocui celelalte criterii, ci se poate realiza 
doar în mod suplimentar.
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Amendamentul 508
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a în ceea ce privește adaptările la 
perioada minimă de formare menționată la 
alineatul (2) în vederea adaptării acesteia la 
progresul științific și tehnic.

(4) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește adaptările la perioada minimă de 
formare menționată la alineatul (2) în 
vederea adaptării acesteia la progresul 
științific și tehnic.

Or. en

Amendamentul 509
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește includerea de noi 
specialități stomatologice comune pentru 
cel puțin o treime dintre statele membre la 
punctul 5.3.3 din anexa V, în vederea 
actualizării prezentei directive în funcție de 
evoluția legislațiilor naționale.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește includerea de noi specialități 
stomatologice comune pentru cel puțin o 
treime dintre statele membre la 
punctul 5.3.3 din anexa V, în vederea 
actualizării prezentei directive în funcție de 
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evoluția legislațiilor naționale.

Or. en

Amendamentul 510
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. La articolul 36, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre se asigură că medicii 
stomatologi sunt în general capabili să 
obțină acces și să desfășoare activități de 
promovare a sănătății și de prevenire la 
nivel individual și comunitar, de 
diagnosticare și de tratament, inclusiv în 
ceea ce privește reabilitarea anatomică și 
funcțională a tuturor patologiilor și 
anomaliilor țesuturilor dure și moi din 
cavitatea bucală, ale țesuturilor anexe și 
ale sistemului stomatognat, luând în 
considerare dispozițiile normative și 
regulamentele de etică profesională, la 
datele de referință menționate în anexa V, 
punctul 5.3.2.”

Or. en

Justificare

Actualizarea activităților ce trebuie să fie desfășurate de către medicii stomatologi. Aceștia 
desfășoară deja aceste activități.

Amendamentul 511
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Formarea de medic veterinar constă în 
total în cel puțin cinci ani de instruire 
teoretică și practică pe bază de program 
integral, care se poate exprima și prin 
echivalentul în credite ECTS, efectuată 
într-o universitate sau într-o instituție de 
învățământ superior care asigură formare la 
un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau 
sub supravegherea unei universități, 
cuprinzând cel puțin programa prevăzută în 
anexa V punctul 5.4.1.

„Formarea de medic veterinar constă în 
total în cel puțin cinci ani de instruire 
teoretică și practică pe bază de program 
integral, care se poate exprima în plus și 
prin echivalentul în credite ECTS, 
efectuată într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ superior care 
asigură formare la un nivel recunoscut ca 
fiind echivalent sau sub supravegherea unei 
universități, cuprinzând cel puțin programa 
prevăzută în anexa V punctul 5.4.1.

Or. de

Amendamentul 512
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește adaptările la lista de la 
punctul 5.4.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul științific și 
tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește adaptările la lista de la 
punctul 5.4.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul științific și 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 513
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (3) se înlocuiește cu textul 
următor:
„(3) Formarea de medic veterinar 
garantează că persoana în cauză a 
dobândit următoarele cunoștințe și 
competențe:
(a) cunoștințe corespunzătoare în 
domeniul științelor care stau la baza 
exercitării profesiei de medic veterinar;
(b) cunoștințe corespunzătoare despre 
structura și funcțiile animalelor 
sănătoase, creșterea, reproducerea și 
igiena lor în general, precum și cunoștințe 
despre alimentația lor, inclusiv tehnologia 
pusă în aplicare cu ocazia fabricării și a 
conservării alimentelor destinate 
animalelor;
(c) cunoștințe corespunzătoare despre 
comportamentul și protecția animalelor;
(d) cunoștințe corespunzătoare despre 
cauzele, natura, evoluția, efectele, 
diagnosticarea și tratarea bolilor 
animalelor, considerate individual sau în 
grup, inclusiv cunoștințe speciale despre 
transmiterea acestor boli la oameni;
(e) cunoștințe corespunzătoare de 
medicină preventivă;
(f) competențe necesare pentru colectarea, 
ambalarea, conservarea și transportul 
probelor, pentru efectuarea analizelor de 
laborator de bază și pentru interpretarea 
rezultatelor analizelor respective;
(g) cunoștințe corespunzătoare despre 
igienă și despre tehnologia producerii, 
fabricării și punerii în circulație a 
produselor alimentare destinate 
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animalelor sau a celor de origine animală 
destinate consumului uman, asigurând 
competențele necesare pentru înțelegerea 
și explicarea bunelor practici de igienă la 
fermă, precum și pentru participarea la 
inspecția veterinară ante-mortem și post-
mortem;
(h) cunoștințe despre principiile generale 
de epidemiologie descriptivă care asigură 
competențele necesare pentru a participa 
la o anchetă epidemiologică;
(i) competențe necesare pentru 
participarea la programele de prevenire 
sau de control al bolilor zoonotice, 
infecțioase și emergente sau reemergente;
(j) competențe necesare pentru utilizarea 
responsabilă și rațională a produselor de 
uz veterinar destinate prevenirii, tratării, 
controlului sau eradicării agenților 
dăunători animalelor sau a bolilor 
animalelor, cu scopul de a preveni riscul 
de rezistență, inclusiv antibiorezistența, și 
de a garanta siguranța lanțului alimentar, 
precum și protecția mediului și a sănătății 
animalelor;
(k) cunoștințe despre obligațiile sanitar 
veterinare privind colectarea și tratarea 
cadavrelor și a deșeurilor rezultate din 
activități medicale care implică riscuri de 
infectare și competențe necesare pentru 
desfășurarea de operațiuni de sterilizare a 
echipamentelor și pentru realizarea de 
proceduri chirurgicale în condiții aseptice 
adaptate;
(l) competențe necesare pentru 
certificarea stării de sănătate a animalelor 
sau a grupurilor de animale în ceea ce 
privește bolile, prin respectarea eticii 
profesionale;
(m) cunoștințe corespunzătoare despre 
actele cu putere de lege și actele 
administrative referitoare la aspectele 
enumerate mai sus;
(n) experiență clinică și practică adecvată 
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sub supraveghere corespunzătoare.”

Or. fr

Amendamentul 514
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:
(a) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre științele menționate la litera (a) din 
alineatul (3) și competențele necesare 
care rezultă din acest nivel de cunoștințe 
în conformitate cu progresul științific și 
tehnologic;
(b) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre structura și funcțiile animalelor 
sănătoase menționate la litera (b) din 
alineatul (3) și competențele necesare pe 
care le presupune acest nivel de 
cunoștințe în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic;
(c) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre comportamentul, protecția și bolile 
animale menționate la literele (c) și (d) 
din alineatul (3) și competențele necesare 
pe care le presupune acest nivel de 
cunoștințe în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre medicina preventivă menționate la 
litera (e) din alineatul (3) și competențele 
necesare pe care le presupune acest nivel 
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de cunoștințe în conformitate cu 
progresul științific și tehnologic;
(e) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
despre elementele menționate la litera (f) 
din alineatul (3) și competențele necesare 
pe care le presupune acest nivel de 
cunoștințe în conformitate cu progresul 
științific și tehnologic;
(f) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
legate de experiența clinică și practică 
menționate la litera (h) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care ar trebui să 
le presupună acest nivel de cunoștințe în 
conformitate cu evoluțiile recente din 
învățământ.”

Or. de

Amendamentul 515
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a, 
care să specifice:

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 516
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 58a în 
ceea ce privește modificarea listei de la 
punctul 5.5.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a în ceea ce 
privește modificarea listei de la 
punctul 5.5.1 din anexa V în vederea 
adaptării acesteia la progresul educațional, 
științific și tehnic.

Or. en

Amendamentul 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puțin 12 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puțin 12 ani de 
învățământ general sau general și 
profesional sau un certificat care atestă 
reușita la un examen de nivel echivalent 
pentru admiterea la o școală de moașe 
pentru tipul I;

Or. fi

Amendamentul 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puțin 12 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puțin 10 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

Or. de

Amendamentul 519
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puțin 12 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puțin 10 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I; aceasta indiferent de 
posibilitatea statelor membre de a 
prevedea la nivel național o perioadă de 
mai mulți ani de învățământ general ca o 
condiție de admitere pentru formare;

Or. de

Justificare

Cerințele mai stricte din domeniul medical nu pot fi respectate printr-un învățământ de 
durată mai mare, ci printr-o formare mai bună. Din cauza tradițiilor școlare naționale nu se 
poate face o comparație a sistemelor de învățământ din Europa. Și având în vedere lipsa 
acută de forță de muncă specializată din sectorul medical trebuie să se acorde importanță 
sistemelor tradiționale de învățământ din statele membre, care nu pot fi distruse cu ușurință.

Amendamentul 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) absolvirea a cel puțin 12 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

(a) absolvirea a cel puțin 10 ani de 
învățământ general sau un certificat care 
atestă reușita la un examen de nivel 
echivalent pentru admiterea la o școală de 
moașe pentru tipul I;

Or. de

Amendamentul 521
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:

(4) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 522
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o formare a moașelor, pe bază de 
program integral, de cel puțin trei ani:

(a) o formare a moașelor, pe bază de 
program integral, de cel puțin trei ani, care 
constă în cel puțin 5 000 de ore de 
instruire teoretică și practică, care pot fi 
exprimate, ca o completare, și prin 
echivalentul în credite ECTS. Statele 
membre pot acorda exceptări parțiale 
persoanelor care au beneficiat de o astfel 
de formare în cadrul altor formări de 
nivel cel puțin echivalent;

Or. en

Justificare

Extinderea dispoziției privind exceptarea parțială la profesia de moașă. Referirea la creditele 
ECTS ar trebui să vină în completarea acestei dispoziții, iar nu să o înlocuiască.

Amendamentul 523
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o formare a moașelor, pe bază de 
program integral, de cel puțin trei ani:

(a) o formare a moașelor, pe bază de 
program integral, de cel puțin trei ani, care 
cuprind cel puțin 5 000 de ore de instruire 
teoretică și practică, din care cel puțin o 
treime constituie practică clinică directă, 
și care pot fi exprimați și prin echivalentul
în credite ECTS;

Or. fr

Amendamentul 524
Anja Weisgerber
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) fie condiționată de posesia unei 
diplome, a unui certificat sau a altui titlu 
care să permită accesul la universități sau 
la instituții de învățământ superior sau 
care să garanteze un nivel echivalent de 
cunoștințe, fie

Or. de

Justificare

Reglementarea din Directiva 2005/36/CE și-a dovedit eficiența în practică și ar trebui să fie 
în continuare aplicabilă.

Amendamentul 525
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) fie urmată de o practică profesională 
de doi ani pentru care se eliberează un 
certificat în conformitate cu alineatul (2);

Or. de

Justificare

Reglementarea din Directiva 2005/36/CE și-a dovedit eficiența în practică și ar trebui să fie 
în continuare aplicabilă.

Amendamentul 526
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o formare de moașă, pe bază de 
program integral de cel puțin doi ani care 
constă în cel puțin 3 600 de ore, 
condiționată de deținerea unui titlu de 
calificare ca asistent medical generalist 
menționat în anexa V la punctul 5.2.2;

(b) o formare de moașă, pe bază de 
program integral de cel puțin doi ani care 
constă în cel puțin 3 600 de ore, care se pot 
exprima, ca o completare, și prin 
echivalentul în credite ECTS, condiționată 
de deținerea unui titlu de calificare ca 
asistent medical generalist menționat în 
anexa V la punctul 5.2.2. Statele membre 
pot acorda exceptări parțiale persoanelor 
care au beneficiat de o parte din formare 
la cursuri de nivel cel puțin echivalent;

Or. en

Amendamentul 527
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o formare de moașă pe bază de program 
integral de cel puțin 18 luni care constă în 
cel puțin 3 000 de ore, condiționată de 
deținerea unui titlu de calificare ca asistent 
medical generalist prevăzut în anexa V la 
punctul 5.2.2, urmată de o practică 
profesională de un an pentru care se 
eliberează un certificat în conformitate cu 
alineatul (2).

(c) o formare de moașă pe bază de program 
integral de cel puțin 18 luni care constă în 
cel puțin 3 000 de ore, care se pot exprima, 
ca o completare, și prin echivalentul în 
credite ECTS, condiționată de deținerea 
unui titlu de calificare ca asistent medical 
generalist prevăzut în anexa V la 
punctul 5.2.2, urmată de o practică 
profesională de un an pentru care se 
eliberează un certificat în conformitate cu 
alineatul (2). Statele membre pot acorda 
exceptări parțiale persoanelor care au 
beneficiat de o parte din formare la 
cursuri de nivel cel puțin echivalent.
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Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 528
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 43 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. Articolul 43a se elimină.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul privind asistenții medicali generaliști din România, care își 
exercită profesia în baza sistemului drepturilor dobândite.

Amendamentul 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 43 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. La articolul 43, alineatul (3) se 
elimină.

Or. en
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Amendamentul 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 29 b (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

29b. La articolul 43, alineatul (4) se 
modifică după cum urmează:
„Statele membre recunosc titlurile de 
calificare ca moașă, eliberate în Polonia 
pentru moașele care și-au încheiat 
formarea înainte de 1 mai 2004 și care nu 
îndeplinesc cerințele minime în materie de 
formare prevăzute la articolul 40, atestate 
de o „licență” obținută pe baza unui 
program special de revalorizare descris la 
articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 
de modificare a legii privind profesiile de
asistent și de moașă și privind alte acte 
juridice (Jurnalul Oficial al Republicii 
Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, 
pos. 885) și în Regulamentul Ministerului 
Sănătății din 11 mai 2004 privind 
condițiile detaliate referitoare la cursurile 
asigurate pentru asistenți și moașe titulari 
ai unui certificat de studii secundare 
(examen final – matura) și absolvenți ai 
unui liceu sanitar sau ai unor instituții de 
învățământ sanitar care formează 
asistenți și moașe (Jurnalul Oficial al 
Republicii Polone din 13 mai 2004, 
nr. 110, pos. 1170, cu modificările 
ulterioare), înlocuit cu articolul 55 
alineatul 2 din Legea din 15 iulie 2011 
privind profesiile de asistent medical și 
moașă (Jurnalul Oficial al Republicii 
Polone din 23 august 2011, nr. 174, 
pos. 1039), precum și în Regulamentul 
Ministerului Sănătății din 14 iunie 2012 
privind condițiile detaliate referitoare la 
cursurile de învățământ superior 
asigurate pentru asistenți și moașe titulari 
ai unui certificat de studii secundare 
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(examen final – matura) și absolvenți ai 
unui institut liceal cu profil medical sau 
ai unei școli postliceale care formează 
asistenți și moașe (Jurnalul Oficial al 
Republicii Polone din 6 iulie 2012, 
pos. 770), cu scopul de a verifica dacă 
persoana în cauză posedă un nivel de 
cunoștințe și de competențe comparabil cu 
cel al moașelor titulare ale unei diplome 
descrise, în cazul Poloniei, la punctul 
5.5.2 din anexa V.”

Or. en

Amendamentul 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titlurile de calificare ca farmacist 
atestă o formare pe o perioadă de cinci ani, 
care se poate exprima și prin echivalentul 
în credite ECTS, dintre care cel puțin:

(2) Titlurile de calificare ca farmacist
atestă o formare pe o perioadă de cinci ani, 
care se poate exprima în plus și prin 
echivalentul în credite ECTS, dintre care 
cel puțin:

Or. de

Justificare

Modul de acordare a creditelor ECTS este foarte diferit la nivelul întregii Europe. Prin 
urmare, exprimarea prin credite ECTS nu poate înlocui celelalte criterii, ci se poate realiza 
doar în mod suplimentar.

Amendamentul 532
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la finalul formării teoretice și practice, 
șase luni de stagiu într-o farmacie deschisă 
publicului sau într-un spital, sub 
supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital.

(b) în cursul sau la finalul formării 
teoretice și practice, șase luni de stagiu 
într-o farmacie deschisă publicului sau într-
un spital, sub supravegherea serviciului 
farmaceutic al respectivului spital.

Or. en

Amendamentul 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la finalul formării teoretice și practice, 
șase luni de stagiu într-o farmacie deschisă 
publicului sau într-un spital, sub 
supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital.

(b) în cadrul formării teoretice și practice, 
șase luni de stagiu într-o farmacie deschisă 
publicului sau într-un spital, sub 
supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital.

Or. fi

Amendamentul 534
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (4): eliminat
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„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:
(a) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
legate de medicamente și substanțele 
utilizate la fabricarea medicamentelor 
menționate la litera (a) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care le 
presupune acest nivel de cunoaștere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic;
(b) nivelul de adecvare a elementelor 
menționate la litera (b) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care le 
presupune acest nivel de cunoaștere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic;
(c) nivelul de adecvare a elementelor 
menționate la litera (c) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care le 
presupune acest nivel de cunoaștere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cunoștințelor 
legate de evaluarea datelor științifice 
menționate la litera (d) din alineatul (3) și 
competențele necesare pe care le 
presupune acest grad de cunoaștere în 
conformitate cu progresul științific și 
tehnologic.”

Or. de

Amendamentul 535
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a, care să specifice:

(4) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării cu organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a (nou), și a integrării 
propunerilor acestora, acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 536
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 45 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) gestionarea medicației, precum și 
informarea și consilierea privind 
medicamentele și explicații referitoare la 
sănătate.

Or. de

Justificare

Domeniul de activitate al unui farmacist s-a dezvoltat și trebuie, prin urmare, să fie adaptat. 
În timpul unui tratament medicamentos este, de asemenea, întotdeauna important să se 
mențină un anumit stil de viață, pentru ca medicamentul să aibă efectul dorit. Farmacistul 
are astfel un rol important în ceea ce privește informațiile oferite pacienților.

Amendamentul 537
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Durata formării pentru profesia de 
arhitect trebuie să fie de cel puțin de șase 
ani și se poate exprima și prin 
echivalentul în credite ECTS. Formarea 
într-un stat membru constă din oricare 
dintre următoarele:

(1) Durata formării pentru profesia de 
arhitect trebuie să fie de cel puțin de șase 
ani. Formarea într-un stat membru constă 
din oricare dintre următoarele:

Or. de

Amendamentul 538
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Durata formării pentru profesia de 
arhitect trebuie să fie de cel puțin de șase 
ani și se poate exprima și prin echivalentul 
în credite ECTS. Formarea într-un stat 
membru constă din oricare din 
următoarele:

(1) Durata formării pentru profesia de 
arhitect trebuie să fie de cel puțin de șase 
ani și se poate exprima și prin echivalentul 
în credite ECTS. Formarea într-un stat 
membru constă din oricare sau în ambele 
din următoarele:

Or. en

Amendamentul 539
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral, care se pot exprima, ca o 
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într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat;

completare, și prin echivalentul în credite 
ECTS, într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ comparabilă care 
să se încheie prin reușita la un examen de 
nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu obligatoriu și supravegheat în urma 
căruia se acordă un certificat de stagiu;

Or. en

Justificare

Referirea la utilizarea creditelor ECTS ca indicator al duratei formării ar trebui să se aplice 
doar în cazul studiilor academice. Pentru a accentua caracterul obligatoriu al formării, 
aceasta ar trebui să se finalizeze cu un certificat emis de autoritatea competentă.

Amendamentul 540
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat;

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu;

Or. en

Amendamentul 541
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat sau;

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral sau echivalentul lor care 
se poate exprima în plus și în credite 
ECTS într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ comparabilă care 
să se încheie prin reușita la un examen de 
nivel universitar care conferă o calificare 
oficială și cel puțin doi ani de stagiu 
pentru instruirea practică care conferă o 
calificare profesională sau;

Or. de

Amendamentul 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat sau

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral sau echivalentul lor care 
se poate exprima în plus și în credite 
ECTS într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ comparabilă care 
să se încheie prin reușita la un examen de 
nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu pentru instruirea practică, pentru 
dobândirea unei experiențe profesionale 
practice sau

Or. de

Justificare

Sprijinirea experienței profesionale drept condiție pentru recunoașterea automată, care, în 
principiu, ar trebui stabilită la doi ani, indiferent de durata formării. Întrucât în acest 
domeniu există doar stagii cu remunerare redusă, absolvenților ar trebui să li se dea 
posibilitatea de a-și dobândi experiența profesională și prin stagii neremunerate și de a se 
putea înregistra în calitate de arhitecți.
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Amendamentul 543
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat sau;

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar sau

Or. es

Amendamentul 544
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu remunerat;

(a) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin doi ani de 
stagiu care este prevăzut într-un parcurs 
de formare pentru o profesie reglementată 
și care determină valabilitatea titlului de 
calificare;

Or. fr
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Amendamentul 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat.

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu.

Or. en

Amendamentul 546
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat.

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu.

Or. en

Amendamentul 547
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat;

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral sau echivalentul lor care 
se poate exprima în plus și în credite 
ECTS într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ comparabilă care 
să se încheie prin reușita la un examen de 
nivel universitar care conferă o calificare 
oficială și cel puțin un an de stagiu pentru 
instruirea practică care conferă o 
calificare profesională;

Or. de

Amendamentul 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat;

(b) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar;

Or. es

Amendamentul 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat;

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral sau echivalentul lor care 
se poate exprima în plus și în credite 
ECTS într-o universitate sau într-o 
instituție de învățământ comparabilă care 
să se încheie prin reușita la un examen de 
nivel universitar și cel puțin un an de stagiu 
pentru instruirea practică în vederea 
dobândirii unei experiențe profesionale 
practice;

Or. de

Justificare

Sprijinirea experienței profesionale drept condiție pentru recunoașterea automată, care, în 
principiu, ar trebui stabilită la doi ani, indiferent de durata formării. Întrucât în acest 
domeniu există doar stagii cu remunerare redusă, absolvenților ar trebui să li se dea 
posibilitatea de a-și dobândi experiența profesională și prin stagii neremunerate și de a se 
putea înregistra în calitate de arhitecți.

Amendamentul 550
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat;

(b) cel puțin patru ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar;

Or. es
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Amendamentul 551
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu remunerat.

(b) cel puțin cinci ani de studii pe bază de 
program integral într-o universitate sau 
într-o instituție de învățământ comparabilă 
care să se încheie prin reușita la un examen 
de nivel universitar și cel puțin un an de 
stagiu care este prevăzut într-un parcurs 
de formare pentru o profesie reglementată 
și care determină valabilitatea titlului de 
calificare;

Or. fr

Amendamentul 552
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire 
practică. Acesta trebuie să se realizeze 
după încheierea studiilor menționate la 
alineatul (1). Încheierea stagiului 
remunerat trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

eliminat

Or. es
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Justificare

Referirile la stagiul remunerat ar trebui eliminate, pe de o parte, deoarece Spania nu dispune 
de nicio experiență în acest sens și, pe de altă parte, deoarece, ținând cont de actuala situație 
economică, promovarea schimbării modelului în acest moment nu ar conduce la obiectivul 
urmărit.  Din cauza lipsei de precizie a directivei în ceea ce privește stagiul remunerat, 
aceasta ar conduce la numeroase dificultăți în momentul aplicării. În cazul în care această 
referire se menține, directiva ar trebui să precizeze în mod corespunzător dacă stagiile se 
remunerează în funcție de o grilă de salarizare, respectiv dacă statului îi revine obligația de a 
suporta cheltuielile cu asigurările sociale.

Amendamentul 553
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la alineatul 
(1). Încheierea stagiului remunerat trebuie 
să fie atestată de un certificat care însoțește 
titlul de calificare.

(3) Stagiul se efectuează într-un stat 
membru sub supravegherea unei persoane 
care oferă garanții adecvate în ceea ce 
privește capacitatea sa de a oferi pregătire 
practică. Acesta se realizează după 
încheierea studiilor menționate la 
alineatul (1). Încheierea stagiului 
remunerat este atestată de un certificat care 
însoțește titlul de calificare.

Or. en

Justificare

Ar trebui eliminată referirea la remunerare.

Amendamentul 554
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3



AM\916301RO.doc 95/97 PE498.002v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește
capacitatea sa de a oferi pregătire practică.
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la 
alineatul (1). Încheierea stagiului 
remunerat trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

(3) Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea sau 
îndrumarea unui arhitect sau a unei 
persoane ori a unui organism agreat în 
acest scop de o autoritate competentă care
a verificat în mod corespunzător
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Încheierea stagiului trebuie să fie atestată 
de un certificat eliberat de o autoritate care 
însoțește titlul de calificare oficială.

Or. de

Amendamentul 555
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește
capacitatea sa de a oferi pregătire practică.
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la 
alineatul (1). Încheierea stagiului 
remunerat trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

(3) Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea sau 
îndrumarea unui arhitect sau a unei 
persoane ori a unui organism agreat în 
acest scop de o autoritate competentă care
a verificat în mod corespunzător
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Încheierea stagiului remunerat trebuie să 
fie atestată de un certificat eliberat de o 
autoritate competentă care însoțește titlul 
de calificare.

Or. de

Amendamentul 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la alineatul 
(1). Încheierea stagiului remunerat trebuie 
să fie atestată de un certificat care însoțește 
titlul de calificare.

(3) Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea unei 
persoane care oferă garanții adecvate în 
ceea ce privește capacitatea sa de a oferi 
pregătire practică. Acesta trebuie să se 
realizeze după încheierea studiilor 
menționate la alineatul (1). Încheierea 
stagiului trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

Or. en

Amendamentul 557
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Acesta trebuie să se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la alineatul 
(1). Încheierea stagiului remunerat trebuie 
să fie atestată de un certificat care însoțește 
titlul de calificare.

(3) Stagiul trebuie să se efectueze într-un 
stat membru sub supravegherea unei 
persoane care oferă garanții adecvate în 
ceea ce privește capacitatea sa de a oferi 
pregătire practică. Acesta trebuie să se 
realizeze după încheierea studiilor 
menționate la alineatul (1). Încheierea 
stagiului trebuie să fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

Or. en
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Amendamentul 558
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stagiul remunerat trebuie să se 
efectueze într-un stat membru sub 
supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică. 
Acesta trebuie sã se realizeze după 
încheierea studiilor menționate la 
alineatul (1). Încheierea stagiului
remunerat trebuie sã fie atestată de un 
certificat care însoțește titlul de calificare.

(3) Stagiul menționat la alineatul (1)
trebuie să se efectueze într-un stat membru 
sub supravegherea unei persoane care oferă 
garanții adecvate în ceea ce privește 
capacitatea sa de a oferi pregătire practică.
Încheierea acestui stagiu trebuie să fie 
atestată de un certificat care însoțește titlul 
de calificare.

Or. fr


