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Amendamentul 559
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – 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, în urma 
consultării cu organismele profesionale, 
astfel cum se prevede la articolul 58a nou, 
precum și în urma integrării propunerilor 
acestora, să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 58a, care să 
specifice:

Or. en

Amendamentul 560
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii. În scopul accesului la această 
profesie și a exercitării sale, un stat 
membru prezintă dovada că, pe teritoriul 
său, calificările dobândite pe baza acestui 
cadru au același efect ca și titlurile de 
calificare pe care le eliberează el însuși, cu 
condiția ca acest cadru să îndeplinească 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Aceste criterii respectă specificațiile 
menționate la alineatul (3).

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii.

Un cadru comun de formare poate fi 
stabilit pe teritoriul unui stat membru în 
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condițiile și în modul prevăzute la 
prezentul articol.
În scopul accesului la această profesie și a 
exercitării sale, un stat membru prezintă 
dovada că, pe teritoriul său, calificările 
dobândite pe baza acestui cadru au același 
efect ca și titlurile de calificare pe care le 
eliberează el însuși, cu condiția ca acest 
cadru să îndeplinească condițiile enumerate 
la alineatul (2). Aceste criterii respectă 
specificațiile menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 561
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii. În scopul accesului la această 
profesie și a exercitării sale, un stat 
membru prezintă dovada că, pe teritoriul 
său, calificările dobândite pe baza acestui 
cadru au același efect ca și titlurile de 
calificare pe care le eliberează el însuși, cu 
condiția ca acest cadru să îndeplinească 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Aceste criterii respectă specificațiile 
menționate la alineatul (3).

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii. Cerințele pot include numărul de 
credite ECTS, dar creditele ECTS în sine 
nu pot constitui criterii. În scopul 
accesului la această profesie și a exercitării 
sale, un stat membru prezintă dovada că, pe 
teritoriul său, calificările dobândite pe baza 
acestui cadru au același efect ca și titlurile 
de calificare pe care le eliberează el însuși, 
cu condiția ca acest cadru să îndeplinească 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Aceste criterii respectă specificațiile 
menționate la alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 562
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii. În scopul accesului la această 
profesie și a exercitării sale, un stat 
membru prezintă dovada că, pe teritoriul 
său, calificările dobândite pe baza acestui 
cadru au același efect ca și titlurile de 
calificare pe care le eliberează el însuși, cu
condiția ca acest cadru să îndeplinească 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Aceste criterii respectă specificațiile 
menționate la alineatul (3).

(1) În sensul prezentului articol, „cadru 
comun de formare” înseamnă un set comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe 
necesare pentru exercitarea unei anumite 
profesii sau pentru specializarea după 
absolvire a unei profesii reglementate în 
temeiul titlului III capitolul III. În scopul 
accesului la această profesie sau 
specializare și a exercitării lor, un stat 
membru prezintă dovada că, pe teritoriul 
său, calificările dobândite pe baza acestui 
cadru au același efect ca și titlurile de 
calificare pe care le eliberează el însuși, cu 
condiția ca acest cadru să îndeplinească 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Aceste criterii respectă specificațiile 
menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 563
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile alineatului (1) nu se 
aplică profesiilor de medic, de asistent 
medical generalist, de medic stomatolog, 
de medic veterinar, de moașă, de 
farmacist și de arhitect, care se bazează pe 
principiul fundamental al recunoașterii 
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automate a titlurilor de calificare pe baza 
coordonării condițiilor minime de 
formare profesională.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu trebuie să introducă un al treilea regim de recunoaștere, pe lângă 
recunoașterea automată și sistemele generale. Acest lucru ar genera confuzie pentru 
profesioniști și pentru autoritatea competentă. Ar trebui să se prevadă în mod explicit faptul 
că cadrele comune de formare nu se aplică oricărei profesii sectoriale.

Amendamentul 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia verifică sugestiile și 
proiectele de documente înaintate de 
organismele profesionale și de statele 
membre pentru a stabili dacă îndeplinesc 
criteriile enunțate la alineatul (2) și 
solicită tuturor statelor membre să 
analizeze posibilele consecințe ale 
introducerii unui cadru comun de 
formare și să identifice organismele 
cărora li se poate oferi acest cadru de 
formare. În acest context, statele membre 
verifică dacă și în ce măsură acest cadru 
de formare poate fi oferit în cadrul unei 
formări generale la o universitate sau la o 
instituție de învățământ superior, ori în 
cadrul unei formări profesionale.

Or. de

Justificare

Consolidarea sistemelor duale de formare profesională. 
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Amendamentul 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin jumătate din toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 566
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin jumătate din toate statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 567
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(b) profesia în cauză este deja reglementată 
în cel puțin o treime din toate statele 
membre sau două treimi dintre statele 
membre sunt de acord cu dispozițiile 
articolului 49a alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 568
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin un sfert din toate statele 
membre;

Or. en

Justificare

Criteriile de stabilire a unui cadru comun de formare ar trebui să fie mai flexibile, în scopul 
de a încuraja profesiile să-l folosească.

Amendamentul 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin o treime din toate statele 
membre; în această privință, nu prezintă 
importanță dacă respectivele cunoștințe, 
aptitudini și competențe au fost dobândite 
în cadrul unei formări generale într-o 
universitate sau instituție de învățământ 
superior sau în cadrul unei formări 
profesionale;

Or. de

Justificare

Consolidarea sistemelor duale de formare profesională.

Amendamentul 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin o treime din toate statele 
membre;

(c) setul comun de cunoștințe, aptitudini și 
competențe combină cunoștințele, 
aptitudinile și competențele definite în 
sistemele de educație și formare care se 
aplică în cel puțin o treime din toate statele 
membre; în situația în care profesia în 
cauză este deja reglementată într-un stat 
membru prin intermediul unui sistem de 
formare dual în sensul articolului 3 
alineatul (1) litera (a), cadrul comun de 
formare asigură formarea într-un sistem 
dual, cu menținerea standardelor 
existente;
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Or. de

Amendamentul 571
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind stabilirea 
Cadrului european al calificărilor pentru 
învățarea de-a lungul vieții(*);

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se pot raporta la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind stabilirea 
Cadrului european al calificărilor pentru 
învățarea de-a lungul vieții(*);

Or. en

Amendamentul 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții (*);

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile calificărilor, stabilite la 
articolul 11 din prezenta directivă (*);
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Or. de

Amendamentul 573
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții(*);

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile stabilite la articolul 11 din 
prezenta directivă;

Or. en

Justificare

Directiva conține deja, la articolul 11, un sistem de evaluare a calificărilor diferențiat și 
funcțional. Cadrul european al calificărilor nu funcționează în toate statele membre ale UE și 
nu a fost transpus în conformitate cu aceleași standarde în toate statele membre ale UE. 
Articolul 11 din prezenta directivă este acceptat în practică și este preferat de către 
autoritățile competente care îl aplică (Studiul realizat de GHK, 2011).

Amendamentul 574
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 

(d) cunoștințele, aptitudinile și 
competențele necesare pentru un astfel de 
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cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile din Cadrul european al 
calificărilor, astfel cum sunt definite în 
anexa II la Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții(*);

cadru comun de formare se raportează la 
nivelurile stabilite la articolul 11 din 
prezenta directivă; articolul 11 nu se 
aplică profesiilor reglementate în temeiul 
anexei V punctul 1.

Or. en

Amendamentul 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III;

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în titlul III 
capitolul II, nici în titlul III capitolul III și 
nici la articolul 10 litera (b);

Or. de

Amendamentul 576
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III;

(e) profesia sau specializarea după 
absolvire a unei profesii reglementate în 
temeiul titlului III capitolul III nu este 
acoperită de un alt cadru comun de formare 
și nici nu este reglementată deja în titlul III
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capitolul III, nici la articolul 10 litera (b) 
și nici nu este deja recunoscută ca 
specializare în anexa V;

Or. en

Amendamentul 577
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare și nici nu 
este reglementată deja în capitolul III din 
titlul III;

(e) profesia în cauză nu este acoperită de 
un alt cadru comun de formare;

Or. fr

Amendamentul 578
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea 
părților interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv, după caz, în 
cooperare cu părțile interesate din statele 
membre în care profesia nu este 
reglementată;

Or. en
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Justificare

Unele profesii pot fi reglementate în toate sau în majoritatea statelor membre. Această 
dispoziție nu ar trebui să fie prea inflexibilă pentru astfel de profesii.

Amendamentul 579
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu implicarea 
părților interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(f) cadrul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, ceea ce înseamnă că 
inițiativele în acest sens ar trebui 
publicate și realizate în cooperare strânsă 
cu organizațiile profesionale și alte părți 
interesate reprezentative, inclusiv din 
statele membre în care profesia nu este
reglementată;

Or. en

Justificare

Consultarea cu părțile interesate reprezentative relevante este esențială.

Amendamentul 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cadrul comun de formare permite 
resortisanților din orice stat membru să fie 
eligibili pentru obținerea atestării în 
temeiul acestui cadru fără a fi obligați să 

(g) cadrul comun de formare permite 
resortisanților din orice stat membru să fie 
eligibili pentru obținerea atestării în 
temeiul acestui cadru fără a fi obligați mai 
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fie membri ai unei organizații profesionale 
sau să fie înregistrați la o astfel de 
organizație.

întâi să fie membri ai unei organizații 
profesionale sau să fie înregistrați la o 
astfel de organizație.

Or. de

Amendamentul 581
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a care să specifice setul comun de 
cunoștințe, aptitudini și competențe, 
precum și calificările introduse în cadrul
comun de formare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 58a care să specifice setul comun 
minim de cunoștințe, aptitudini și 
competențe, precum și calificările 
introduse în fiecare cadru comun de 
formare specific.

Or. en

Amendamentul 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a care să specifice setul comun de 
cunoștințe, aptitudini și competențe, 
precum și calificările introduse în cadrul 
comun de formare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a care să specifice setul comun de 
cunoștințe, aptitudini și competențe, 
precum și calificările introduse în cadrul 
comun de formare. În ceea ce privește 
gradul lor de detaliere, acestea se referă 
doar la cerințele minime de la titlul III 
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capitolul III.

Or. de

Amendamentul 583
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a care să specifice setul comun de 
cunoștințe, aptitudini și competențe, 
precum și calificările introduse în cadrul 
comun de formare.

(3) Comisia este împuternicită, în urma 
consultării cu forumul sau forumurile 
părților interesate relevante menționate la 
articolul 57c nou, să adopte acte delegate 
care să integreze propunerile forumului 
sau ale forumurilor, în conformitate cu 
articolul 58a care să specifice setul comun 
de cunoștințe, aptitudini și competențe, 
precum și calificările introduse în cadrul 
comun de formare.

Or. en

Amendamentul 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei titlul 
profesional care se dobândește în 
conformitate cu cadrul comun de formare 
menționat la alineatul (3).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 a – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un stat membru poate solicita o 
derogare de la aplicarea cadrului comun 
de formare menționat la alineatul (3) pe 
teritoriul său dacă altfel ar fi obligat să 
introducă o nouă profesie reglementată pe 
teritoriul său, dacă ar trebui să modifice 
principii interne fundamentale existente 
privind regimul profesiilor în ceea ce 
privește formarea și condițiile de acces la 
aceste profesii sau dacă statul membru nu 
dorește să își lege sistemul național de 
calificări de calificările stabilite în acest 
cadru comun de formare. Comisia poate 
adopta o decizie de punere în aplicare 
pentru acorda aceste derogări statelor 
membre în cauză.

(5) Un stat membru poate comunica, în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 
a actului delegat menționat la 
alineatul (3), că, pe teritoriul său, cadrul
comun de formare menționat la 
alineatul (3) nu se aplică întrucât, altfel, ar 
fi obligat să introducă o nouă profesie 
reglementată pe teritoriul său, ar trebui să 
modifice principii interne fundamentale 
existente privind regimul profesiilor în 
ceea ce privește formarea și condițiile de 
acces la aceste profesii sau atât timp cât
statul membru nu dorește să își lege 
sistemul național de calificări de 
calificările stabilite în acest cadru comun 
de formare.

Or. de

Amendamentul 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49b eliminat

Or. de
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Amendamentul 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Teste comune de formare eliminat

Or. de

Amendamentul 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, un test 
comun de formare înseamnă un test de 
aptitudini prin care se evaluează 
capacitatea unui profesionist de a exercita 
o profesie în toate statele membre care 
reglementează această profesie. Reușita la 
un test comun de formare permite accesul 
la activitățile profesionale în cauză și 
exercitarea acestora într-un stat membru 
în aceleași condiții ca și titularii 
calificărilor profesionale dobândite în 
acel stat membru.

eliminat

Or. de

Amendamentul 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Testul comun de formare îndeplinește 
următoarele condiții:

eliminat

(a) testul comun de formare permite mai 
multor profesioniști să se mute dintr-un 
stat membru în altul în comparație cu 
sistemul general de recunoaștere a 
titlurilor de formare prevăzute în 
capitolul I din titlul III;
(b) profesia în cauză este reglementată în 
cel puțin o treime din toate statele 
membre;
(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu participarea 
părților interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(d) testul comun de formare permite 
resortisanților din orice stat membru să 
participe la acest test și la organizarea 
practică a acestor teste în statele membre 
fără a fi obligați să fie membri ai unei 
organizații profesionale sau să fie 
înregistrați la o astfel de organizație.

Or. de

Amendamentul 590
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) profesia în cauză este reglementată în 
cel puțin o treime din toate statele membre;

(b) profesia în cauză este reglementată în 
cel puțin o treime din toate statele membre 
sau două treimi din statele membre sunt 
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de acord cu dispozițiile articolului 49b 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 591
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv cu participarea
părților interesate din statele membre în 
care profesia nu este reglementata;

(c) testul comun de formare a fost pregătit 
în urma unei proceduri corespunzătoare 
transparente, inclusiv, după caz, în 
cooperare cu părțile interesate din statele 
membre în care profesia nu este 
reglementată;

Or. en

Amendamentul 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 58a privind condițiile acestor 
teste comune de formare.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 593
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
58a privind condițiile acestor teste comune 
de formare

(3) Comisia este împuternicită, în urma 
consultării cu forumul sau forumurile 
părților interesate relevante de la 
articolul 57c nou, să adopte acte delegate 
care să integreze propunerile forumului 
sau ale forumurilor, în conformitate cu 
articolul 58a privind condițiile și criteriile 
verificate pentru aceste teste comune de 
formare.

Or. en

Amendamentul 594
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 36 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 49 b – alineatul 3 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3aa) Schimbul de informații între 
autoritățile competente din diferite state 
membre în temeiul prezentului articol se 
desfășoară prin intermediul Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI).

Or. en

Amendamentul 595
Frank Engel
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. La articolul 53 se adaugă un al doilea 
paragraf, după cum urmează:

eliminat

„Un stat membru se asigură că orice 
control al cunoașterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate 
competentă după adoptarea deciziilor 
menționate la articolele 4d, 7 alineatul (4) 
și 51 alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor 
lingvistice ale profesionistului legate de 
activitățile profesionale pe care această 
persoană intenționează să le desfășoare.
În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul 
de a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.
Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată 
și gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control 
în fața instanțelor naționale.”

Or. fr
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Amendamentul 596
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă în cursul 
adoptării deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Or. en

Amendamentul 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoștințelor lingvistice se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
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intenționează să le desfășoare. intenționează să le desfășoare.

Or. IT

Justificare

Termenul „control” ar trebui înlocuit cu termenul „verificare”.

Amendamentul 598
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoașterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Or. en

Amendamentul 599
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoașterii unei limbi se 
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către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3), dar înainte de acordarea 
accesului la profesie și în cazul în care 
există îndoieli serioase și concrete cu 
privire la nivelul suficient al cunoștințelor 
lingvistice ale profesionistului legate de 
activitățile profesionale pe care această 
persoană intenționează să le desfășoare. În 
cazul în care nu există o autoritate 
competentă pentru o anumită profesie, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
există un organism recunoscut care poate 
efectua testarea lingvistică.

Or. en

Amendamentul 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoștințelor lingvistice se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Or. it

Amendamentul 601
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a verifica
cunoștințele lingvistice necesare pentru 
practica profesională după recunoașterea 
calificării profesionale, dar înainte de 
acordarea accesului la profesie.
Verificarea lingvistică efectuată de 
autoritatea competentă nu împiedică 
niciun angajator să efectueze verificări 
suplimentare, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 602
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru se asigură că orice control 
al cunoașterii unei limbi se realizează de 
către o autoritate competentă după 
adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 alineatul 
(3) și în cazul în care există îndoieli 
serioase și concrete cu privire la nivelul 
suficient al cunoștințelor lingvistice ale 
profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare.

Un stat membru se asigură că orice 
verificare a cunoașterii unei limbi se 
realizează de către o autoritate competentă 
după adoptarea deciziilor menționate la 
articolele 4d, 7 alineatul (4) și 51 
alineatul (3) și în cazul în care există 
îndoieli serioase și concrete cu privire la 
nivelul suficient al cunoștințelor lingvistice 
ale profesionistului legate de activitățile 
profesionale pe care această persoană 
intenționează să le desfășoare. 

Or. en
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Amendamentul 603
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților sau care asigură 
calitatea în sectorul educațional, statele 
membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a efectua verificări 
lingvistice care să acopere toți 
profesioniștii în cauză, în cazul în care 
partenerii sociali relevanți care 
desfășoară activități în sectorul în cauză 
solicită aceasta în mod expres.

Or. en

Amendamentul 604
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a verifica
cunoștințele lingvistice necesare pentru 
îndeplinirea unui anumit scop.
Verificarea lingvistică efectuată de 
autoritatea competentă nu împiedică 
niciun angajator să efectueze verificări 
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neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

suplimentare, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 605
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a efectua verificări 
lingvistice în mod direct sau sub 
supravegherea lor sau dreptul de a 
solicita tuturor profesioniștilor în cauză
dovezi care atestă cunoașterea limbii 
statului membru gazdă. O astfel de 
verificare lingvistică, dacă este cazul, se 
efectuează după recunoașterea 
calificărilor profesionale, dar înainte de 
acordarea accesului la profesie.

Or. en

Justificare

Clarificarea condițiilor în care pot fi efectuate controale lingvistice.

Amendamentul 606
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua sau de a supraveghea verificări 
lingvistice care să acopere toți 
profesioniștii în cauză, în cazul în care 
profesionistul intenționează să desfășoare 
sau desfășoară o activitate independentă 
sau în cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres (sau, în cazul organizațiilor private
neafiliate la sistemul național de asistență 
medicală, de către organizație).

Or. en

Justificare

Toți profesioniștii trebuie să fie acoperiți, indiferent dacă aceștia sunt angajați (într-o 
organizație publică sau privată) sau sunt profesioniști care desfășoară o activitate 
independentă.

Amendamentul 607
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților 
sau din motive de interes public superior, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a verifica, fie în 
mod direct, fie sub supravegherea lor,
competențele lingvistice ale tuturor 
profesioniștilor în cauză. Verificarea 
competențelor lingvistice vizează să 
determine capacitatea profesionistului de 
a comunica atât oral, cât și în scris, în 



PE498.003v02-00 30/91 AM\916793RO.doc

RO

organizațiilor naționale ale pacienților. cadrul acțiunilor necesare exercitării 
activității sale profesionale, în special în 
ceea ce privește securitatea pacienților și 
protejarea sănătății publice sau în ceea ce 
privește motivele de interes public 
superior.

Or. en

Amendamentul 608
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice sau a siguranței 
pacienților, statele membre pot conferi 
autorităților competente dreptul de a 
efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în cazul 
în care sistemul național de asistență 
medicală solicită aceasta în mod expres 
sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

Or. en

Amendamentul 609
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a verifica
cunoștințele lingvistice necesare pentru 
practica profesională. Verificarea 
lingvistică efectuată de autoritatea 
competentă nu împiedică niciun 
angajator să efectueze verificări 
suplimentare, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 610
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice sau de a 
solicita tuturor profesioniștilor în cauză
dovezi care atestă cunoașterea limbii 
statelor membre gazdă după 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
dar înainte de acordarea accesului la 
profesie.

Or. en
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Amendamentul 611
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice care să 
acopere toți profesioniștii în cauză, în 
cazul în care sistemul național de 
asistență medicală solicită aceasta în mod 
expres sau, în cazul profesioniștilor care 
desfășoară o activitate independentă 
neafiliați la sistemul național de asistență 
medicală, de către reprezentanții 
organizațiilor naționale ale pacienților.

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
siguranței pacienților, statele membre pot 
conferi autorităților competente dreptul de 
a efectua verificări lingvistice sau de a 
solicita tuturor profesioniștilor în cauză
dovezi care atestă cunoașterea limbii 
statelor membre gazdă după 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
dar înainte de acordarea accesului la 
profesie.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Directiva 2005/36/CE în vigoare, autoritățile competente au dreptul de a 
permite accesul la profesie în funcție de cunoștințele lingvistice, acces care este independent 
de dreptul profesioniștilor de a li se recunoaște calificările. O astfel de condiție este deosebit 
de importantă pentru profesiile cu implicații asupra siguranței pacienților.

Amendamentul 612
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 

Orice verificare a cunoștințelor lingvistice
este proporțională cu activitatea care 
urmează a fi desfășurată și este gratuită
pentru profesionist. Persoana în cauză are 
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activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

dreptul de a exercita o cale de atac 
împotriva acestor acțiuni de control în fața 
instanțelor naționale.

Or. en

Amendamentul 613
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Controalele lingvistice se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză și sunt proporționale cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată.
Taxele care pot fi impuse solicitantului în 
legătură cu verificarea lingvistică sunt 
rezonabile și proporționale. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanței naționale.

Or. en

Justificare

Profesioniștii au responsabilitatea de a se asigura că dețin competențe lingvistice în limba 
relevantă. Cu toate acestea, taxele ar trebui să fie rezonabile, proporționale și nu ar trebui să 
împiedice libera circulație a profesioniștilor. Taxa nu ar trebui să acționeze ca factor de 
descurajare a exercitării profesiei. Profesioniștii naționali sau profesioniștii din afara UE pot 
fi obligați deja să plătească o taxă în unele state membre.

Amendamentul 614
Robert Rochefort
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru, care este necesară 
pentru exercitarea profesiei de către 
titularul unei calificări profesionale, este 
proporțional cu activitatea care urmează a 
fi desfășurată și este gratuit pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acțiuni de control în fața instanțelor 
naționale.

Or. fr

Amendamentul 615
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice verificare lingvistică se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru, se efectuează în limba pe 
care profesionistul intenționează să o 
utilizeze în exercitarea profesiei, este 
proporțională cu activitatea care urmează a 
fi desfășurată și este gratuită pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acțiuni de control în fața instanțelor 
naționale.

Or. en
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Amendamentul 616
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice test lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
nu presupune costuri disproporționate 
pentru profesionist. Persoana în cauză are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
împotriva acestor acțiuni de control în fața 
instanțelor naționale.

Or. es

Amendamentul 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE 
Articolul 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice control și verificare lingvistică se 
limitează la cunoașterea uneia dintre 
limbile oficiale ale statului membru în 
funcție de alegerea persoanei în cauză, sunt
proporționale cu activitatea care urmează a 
fi desfășurată și sunt gratuite pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acțiuni de control în fața instanțelor 
naționale.

Or. it
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Amendamentul 618
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale 
ale statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice verificare a cunoașterii unei limbi
este proporțională cu activitatea care 
urmează a fi desfășurată și este gratuită
pentru profesionist. Persoana în cauză are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
împotriva acestor acțiuni de control în fața 
instanțelor naționale.

Or. en

Amendamentul 619
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată 
și gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale 
statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză și costurile ar trebui să 
fie rezonabile și proporționale pentru 
profesionist. Persoana în cauză are dreptul 
de a exercita o cale de atac împotriva 
acestor acțiuni de control în conformitate 
cu dreptul național.

Or. en



AM\916793RO.doc 37/91 PE498.003v02-00

RO

Amendamentul 620
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articol 53 – paragraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice control lingvistic se limitează la 
cunoașterea uneia dintre limbile oficiale
ale statului membru în funcție de alegerea 
persoanei în cauză, este proporțional cu 
activitatea care urmează a fi desfășurată și 
gratuit pentru profesionist. Persoana în 
cauză are dreptul de a exercita o cale de 
atac împotriva acestor acțiuni de control în 
fața instanțelor naționale.

Orice verificare a cunoștințelor lingvistice
este proporțională cu activitatea care 
urmează a fi desfășurată și este gratuită
pentru profesionist. Persoana în cauză are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
împotriva acestor acțiuni de control în fața 
instanțelor naționale.

Or. en

Amendamentul 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 55a eliminat

Or. el

Justificare

În ceea ce privește recunoașterea stagiilor efectuate în alte state membre, persoanele în 
cauză nu sunt profesioniști și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.
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Amendamentul 622
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

39a. Răspunderea civilă și obligațiile de 
formare continuă
(1) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor comunitare și naționale care 
garantează statelor membre posibilitatea 
de a solicita o acoperire sub formă de 
asigurare sau garanții financiare ca atare 
și nu aduce atingere cerințelor referitoare 
la participarea la un fond colectiv de 
compensare, de exemplu pentru membrii 
asociațiilor sau ai organizațiilor 
profesionale, cu condiția ca aceste 
dispoziții să fie nediscriminatorii.
(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor naționale care, din motive 
imperative de interes general, supun 
dreptul de a profesa condiției de a face 
dovada exercitării cu regularitate a 
profesiei, numai dacă aceste dispoziții 
sunt nediscriminatorii. 

Or. fr

Amendamentul 623
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 55a eliminat
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Or. es

Justificare

Trimiterile la stagiile remunerate ar trebui eliminate, întrucât în Spania nu există o tradiție a 
unor astfel de stagii, iar situația economică actuală ar împiedica implementarea unei astfel 
de modificări. Lipsa de claritate în ceea ce privește stagiile remunerate ar genera numeroase 
probleme de implementare. În consecință, în cazul în care s-ar menține această trimitere, 
prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod mai clar dacă stagiile sunt remunerate pe 
baza unor criterii specifice și dacă statele sunt obligate sau nu să acopere toate costurile 
legate de securitatea socială.

Amendamentul 624
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat eliminat

Or. es

Justificare

Trimiterile la stagiile remunerate ar trebui eliminate, întrucât în Spania nu există o tradiție a 
unor astfel de stagii, iar situația economică actuală ar împiedica implementarea unei astfel 
de modificări. Lipsa de claritate în ceea ce privește stagiile remunerate ar genera numeroase 
probleme de implementare. În consecință, în cazul în care s-ar menține această trimitere, 
prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod mai clar dacă stagiile sunt remunerate pe 
baza unor criterii specifice și dacă statele sunt obligate sau nu să acopere toate costurile 
legate de securitatea socială.

Amendamentul 625
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului supravegheat 
obligatoriu

Or. en

Amendamentul 626
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. de

Amendamentul 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. en

Amendamentul 628
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. en

Amendamentul 629
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

În vederea acordării accesului la o 
profesie reglementată, statul membru de 
origine recunoaște stagiul desfășurat în 
alt stat membru și certificat de către o 
autoritate competentă din statul membru 
respectiv.
Pentru aplicarea primului paragraf al 
prezentului articol, un stagiu poate fi 
recunoscut numai în următoarele 
condiții:
– este parte a unei forme de învățământ 
superior pentru care se acordă credite 
ECTS și în cadrul căreia stagiarii au 
statut de studenți sau beneficiază de 
formare profesională;
– se desfășoară în baza unui contract scris 
și obligatoriu din punct de vedere juridic 
în care se prezintă succint durata 
stagiului, precum și obiectivele învățării și 
sarcinile atribuite.

Or. en
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Amendamentul 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. de

Justificare

În conformitate cu amendamentele care vizează articolul 55a și considerentul 20.

Amendamentul 632
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului care este prevăzut 
într-un parcurs de formare pentru o 
profesie reglementată și care determină 
valabilitatea titlului de calificare

Or. fr

Amendamentul 633
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o 
profesie reglementată, statul membru de 
origine trebuie să recunoască stagiul 
remunerat desfășurat în alt stat membru 
și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

eliminat

Or. es

Justificare

Trimiterile la stagiile remunerate ar trebui eliminate, întrucât în Spania nu există o tradiție a 
unor astfel de stagii, iar situația economică actuală ar împiedica implementarea unei astfel 
de modificări. Lipsa de claritate în ceea ce privește stagiile remunerate ar genera numeroase 
probleme de implementare. În consecință, în cazul în care s-ar menține această trimitere, 
prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod mai clar dacă stagiile sunt remunerate pe 
baza unor criterii specifice și dacă statele sunt obligate sau nu să acopere toate costurile 
legate de securitatea socială.

Amendamentul 634
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o 
profesie reglementată, statul membru de 
origine trebuie să recunoască stagiul 
remunerat desfășurat în alt stat membru și 
certificat de către o autoritate competentă 
din statul membru respectiv.

Statul membru de origine recunoaște
stagiul desfășurat într-un alt stat membru și 
certificat de către o autoritate competentă 
din statul membru respectiv dacă acest 
lucru este relevant pentru exercitarea 
profesiei respective în statul membru de 
origine.

Or. de

Amendamentul 635
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul prevăzut în cadrul unui 
program de formare pentru o profesie 
reglementată, indiferent de nivelul și 
natura remunerării, desfășurat în alt stat 
membru și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

Or. fr

Amendamentul 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul desfășurat în alt stat 
membru și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 637
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul desfășurat în alt stat 
membru și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul desfășurat în alt stat 
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desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

membru și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul prevăzut într-un 
parcurs de formare pentru o profesie 
reglementată, indiferent dacă finalizarea 
formării condiționează sau nu dreptul de 
a profesa, stagiu desfășurat în alt stat 
membru și certificat de către o autoritate 
competentă din statul membru respectiv. 
Statele membre pot limita durata maximă 
a unui stagiu desfășurat într-un alt stat 
membru dacă finalizarea acestuia 
condiționează accesul la o profesie 
reglementată în statul membru de origine. 
Recunoașterea stagiului nu se substituie 
examenului necesar care trebuie 
promovat pentru a avea acces la profesia 
respectivă.

Or. de

Justificare

În acest caz, stagiile neremunerate desfășurate în cadrul formării profesionale nu ar trebui să 
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fie excluse. Chiar dacă mobilitatea trebuie încurajată, natura strictă a condițiilor privind 
accesul la profesie trebuie menținută. Prin urmare, un stagiu nu ar trebui să se substituie 
examenului necesar care trebuie promovat pentru a avea acces la o profesie.

Amendamentul 640
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
recunoaște stagiul care este prevăzut 
într-un parcurs de formare pentru o 
profesie reglementată, care determină 
valabilitatea titlului de calificare și care 
este desfășurat în alt stat membru și 
certificat de către o autoritate competentă 
din statul membru respectiv.

Or. fr

Amendamentul 641
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
trebuie să recunoască stagiul remunerat 
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

În vederea acordării accesului la o profesie 
reglementată, statul membru de origine 
ține cont în mod proporțional de stagiul 
remunerat desfășurat în alt stat membru și 
certificat de către o autoritate competentă 
din statul membru respectiv.

Or. en
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Amendamentul 642
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifele care pot fi impuse solicitanților în 
legătură cu efectuarea unor controale 
suplimentare sunt corespunzătoare 
tarifelor impuse profesioniștilor naționali 
sau din țări non-UE și sunt comparabile 
cu acestea.

Or. en

Justificare

Nu este nerezonabil să se pretindă din partea profesioniștilor să contribuie la costuri, de 
exemplu la costurile cursurilor de perfecționare, atât timp cât acestea nu sunt
disproporționate. Profesioniștii naționali care și-au întrerupt activitatea sau profesioniștii din 
afara UE pot fi obligați deja să contribuie la costuri în unele state membre.

Amendamentul 643
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful – punctul 40 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55 b (nou) – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

40a. Controalele efectuate în urma 
neexercitării îndelungate a profesiei
În cazul în care profesioniștii au fost 
recunoscuți prin intermediul capitolul III, 
dar nu și-au exercitat profesia pentru o 
perioadă stabilită în conformitate cu 
articolul 57c nou și cu articolul 58a care 
precede cererea de stabilire sau 
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reînnoirea declarației, statul membru 
gazdă poate permite autorității 
competente să verifice capacitatea 
profesionistului de a-și exercita profesia. 
Aceste verificări ar trebui să fie 
proporționale, nediscriminatorii și 
gratuite pentru profesionist. Statele 
membre pot extinde, de asemenea, 
dispozițiile prezentului articol la alte 
profesii, în cazuri de interes public 
superior. Statele membre ar trebui să 
notifice orice decizie Comisiei, care o va 
face publică.

Or. en

Amendamentul 644
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 41
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente din statele membre 
gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea 
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive, respectând 
legislația privind protecția datelor 
personale prevăzută în Directiva 95/46/CE 
și Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*).

Autoritățile competente din statele membre 
gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea 
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive, respectând 
legislația privind protecția datelor 
personale prevăzută în Directiva 95/46/CE 
și Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*). În acest 
scop, autoritățile competente utilizează 
Sistemul de informare al pieței interne 
(IMI).

Or. en



PE498.003v02-00 50/91 AM\916793RO.doc

RO

Amendamentul 645
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 41
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente din statele membre 
gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea 
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive, respectând 
legislația privind protecția datelor 
personale prevăzută în Directiva 95/46/CE 
și Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*).

Autoritățile competente din statele membre 
gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot duce 
la retragerea sau limitarea dreptului de 
desfășurare a activităților titularului 
cardului profesional european în temeiul 
prezentei directive, respectând legislația 
privind protecția datelor personale 
prevăzută în Directiva 95/46/CE și 
Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*).

Or. sv

Justificare

Raportarea a numeroase persoane poate indica faptul că există proceduri solide de garantare 
a siguranței pacienților și aceasta în sine nu ar trebui să conducă la punerea la dispoziția 
tuturor statelor membre a unor astfel de informații. Astfel de informații ar putea fi 
interpretate de alte țări în sensul că există probleme majore în ceea ce privește medicii dintr-
o anumită țară când, de fapt, țara respectivă aplică proceduri solide de garantare a 
siguranței pacienților. 

Amendamentul 646
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 41
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente din statele membre Autoritățile competente din statele membre 
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gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive, respectând 
legislația privind protecția datelor 
personale prevăzută în Directiva 95/46/CE 
și Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*).

gazdă și de origine schimbă informații 
referitoare la măsuri disciplinare sau 
sancțiuni penale impuse sau orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot duce
la suspendarea profesionistului sau la 
retragerea dreptului acestuia de 
desfășurare a activităților titularului 
cardului profesional european în temeiul 
prezentei directive, respectând legislația 
privind protecția datelor personale 
prevăzută în Directiva 95/46/CE și 
Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (*).

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească cu exactitate care sunt consecințele vizate de articol, și anume 
suspendarea sau retragerea dreptului de desfășurare a activităților, precum și condițiile în 
care se suspendă sau se retrage acest drept.

Amendamentul 647
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale
să desfășoare, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia autoritățile sau 
tribunalele naționale i-au interzis să 
desfășoare sau i-au restrâns dreptul de a 
desfășura, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

Or. en
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Amendamentul 648
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist care a făcut obiectul 
unei hotărâri definitive și obligatorii 
pronunțate de autoritățile sau tribunalele 
naționale prin care i s-a interzis să 
desfășoare sau i s-a restrâns dreptul de a 
desfășura, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

Or. sv

Justificare

Raportarea a numeroase persoane poate indica faptul că există proceduri solide de garantare 
a siguranței pacienților și aceasta în sine nu ar trebui să conducă la punerea la dispoziția 
tuturor statelor membre a unor astfel de informații. Astfel de informații ar putea fi 
interpretate de alte țări în sensul că există probleme majore în ceea ce privește medicii dintr-
o anumită țară când, de fapt, țara respectivă aplică proceduri solide de garantare a 
siguranței pacienților. 

Amendamentul 649
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
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competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului 
membru respectiv, chiar și cu caracter 
temporar, următoarele activități 
profesionale:

competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia autoritățile sau 
tribunalele naționale, printr-o decizie 
definitivă, i-au interzis să desfășoare sau 
i-au restrâns dreptul de a desfășura, pe 
teritoriul statului membru respectiv, chiar 
și cu caracter temporar, următoarele 
activități profesionale:

Or. en

Justificare

Clarificarea declanșării mecanismului de alertă.

Amendamentul 650
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre cu privire la identitatea unui 
profesionist căruia i s-a interzis, în urma 
luării unei decizii obligatorii din punct de 
vedere juridic de către autoritățile sau 
tribunalele naționale, să desfășoare, pe 
teritoriul statului membru respectiv, chiar 
și cu caracter temporar, următoarele 
activități profesionale:

Or. en

Amendamentul 651
Mikael Gustafsson
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului membru 
respectiv, chiar și cu caracter temporar, 
următoarele activități profesionale:

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului membru 
respectiv, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 4e alineatul (1a),
chiar și cu caracter temporar, următoarele 
activități profesionale:

Or. en

Amendamentul 652
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a interzis de 
către autoritățile sau tribunalele naționale 
să desfășoare, pe teritoriul statului 
membru respectiv, chiar și cu caracter 
temporar, următoarele activități 
profesionale:

(1) Autoritățile competente dintr-un stat 
membru informează autoritățile 
competente din toate celelalte state 
membre și Comisia cu privire la identitatea 
unui profesionist căruia i s-a retras
temporar sau definitiv de către autoritățile 
sau tribunalele naționale dreptul de a 
practica în statul membru de origine sau 
în statul membru gazdă, chiar și cu 
caracter temporar, următoarele activități 
profesionale:

Or. en
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Amendamentul 653
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medic generalist care deține titlul de 
calificare menționat la punctul 5.1.4 din 
anexa V;

(a) medic care deține titlul de calificare 
menționat la punctele 5.1.1, 5.1.3 și 5.1.4
din anexa V;

Or. en

Justificare

Clarificarea aplicării mecanismului de alertă.

Amendamentul 654
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) medic specialist care deține un titlu 
menționat la punctul 5.1.3 din anexa V;

(b) medici cu o formare de bază și medici 
specialiști menționați la articolul 10 
litera (b);

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe o aplicare diferențiată a mecanismului de alertă în funcție de regimul 
de recunoaștere.

Amendamentul 655
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistenți medicali recunoscuți în 
temeiul articolului 10;

Or. en

Amendamentul 656
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) profesioniști care fac obiectul 
sistemului general de recunoaștere, în 
temeiul titlului III capitolele I și II, a 
căror activitate are implicații asupra 
siguranței pacienților.

Or. en

Amendamentul 657
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) profesii recunoscute automat în 
temeiul titlului III capitolul III din 
prezenta directivă, care au făcut obiectul 
unui cadru comun de formare în vederea 
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recunoașterii specializărilor lor în alt stat 
membru, cu excepția profesiei de arhitect;

Or. fr

Amendamentul 658
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activități profesionale de 
către profesionistul în cauză.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activități profesionale de 
către profesionistul în cauză prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne (IMI).

Or. en

Justificare

Pentru sporirea securității, mecanismul de alertă ar trebui extins pentru a acoperi situația în 
care profesioniștii prezintă informații false.

Amendamentul 659
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activități profesionale de 

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit imediat și, în orice caz, cel târziu 
în termen de 48 de ore de la data adoptării 
deciziei – obligatorii din punct de vedere 
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către profesionistul în cauză. juridic – de interzicere a exercitării unei 
activități profesionale de către 
profesionistul în cauză.

Or. de

Amendamentul 660
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de trei zile de 
la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activități profesionale de 
către profesionistul în cauză.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se trimit cel târziu în termen de 24 de ore
de la data adoptării deciziei de interzicere a 
exercitării unei activități profesionale de 
către profesionistul în cauză.

Or. en

Amendamentul 661
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile care nu fac obiectul 
Directivei 2006/123/CE, în cazul în care un 
profesionist stabilit într-un stat membru 
exercită o activitate profesională sub un alt 
titlu profesional decât cele menționate la 
alineatul (1) și în cadrul prezentei directive, 
un stat membru informează fără întârziere 
alte state membre în cauză și Comisia
atunci când ia cunoștință efectiv despre 
orice comportament, acte sau circumstanțe 

(2) În cazurile care nu fac obiectul 
Directivei 2006/123/CE, în cazul în care un 
profesionist stabilit într-un stat membru 
exercită o activitate profesională sub un alt 
titlu profesional decât cele menționate la 
alineatul (1) și în cadrul prezentei directive, 
un stat membru informează fără întârziere 
alte state membre în cauză atunci când ia 
cunoștință efectiv despre orice 
comportament, acte sau circumstanțe 



AM\916793RO.doc 59/91 PE498.003v02-00

RO

specifice care se referă la această activitate 
și care ar putea cauza prejudicii grave 
sănătății sau siguranței persoanelor sau 
mediului într-un alt stat membru. 
Informația respectivă nu depășește ceea ce 
este strict necesar pentru a identifica 
profesionistul în cauză și include trimiterea 
la decizia unei autorități competente de a 
interzice acestuia să își desfășoare 
activitățile profesionale. Alt stat membru 
poate solicita informații suplimentare în 
conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolele 8 și 56.

specifice care se referă la această activitate 
și care ar putea cauza prejudicii grave 
sănătății sau siguranței persoanelor sau 
mediului într-un alt stat membru sau care 
ar indica faptul că persoana nu este aptă 
pentru a-și exercita profesia. Informația 
respectivă nu depășește ceea ce este strict 
necesar pentru a identifica profesionistul în 
cauză și include trimiterea la decizia unei 
autorități competente de a interzice 
acestuia să își desfășoare activitățile 
profesionale. Alt stat membru poate 
solicita informații suplimentare în 
conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolele 8 și 56.

Or. en

Amendamentul 662
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să 
informeze fără întârziere alte state 
membre menționate la alineatele (1) și (2) 
atunci când un solicitant prezintă 
informații false, inclusiv dovezi false 
privind formarea și absolvirea unei forme 
de învățământ.

Or. en

Amendamentul 663
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre, în conformitate cu 
legislația națională, pot informa alte state 
membre atunci când un profesionist a 
primit un avertisment din partea unei 
autorități competente sau a unui 
organism profesional cu privire la 
capacitatea sa de a-și exercita profesia.

Or. en

Amendamentul 664
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopul schimbului de informații în 
conformitate cu alineatele 1 și 2 se 
realizează în conformitate cu Directivele 
95/46/CE și 2002/58/CE. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
Comisie se realizează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopul schimbului de informații în 
conformitate cu alineatele (1) și (2)se 
realizează în conformitate cu 
Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către Comisie se realizează în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În 
orice caz, detaliile conținute de alertă se 
limitează la identitatea profesionistului, la 
data emiterii alertei și, dacă este cazul, la 
durata suspendării.

Or. en

Amendamentul 665
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alertele și conținutul lor primite din 
partea altor state membre, autorități 
competente și organisme profesionale 
trebuie să rămână confidențiale, cu 
excepția cazului în care datele sunt făcute 
publice în conformitate cu legislația 
națională a statului membru care a emis 
alerta.

Or. en

Amendamentul 666
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Datele privind alertele pot rămâne în 
sistemul IMI numai pe durata perioadei 
lor de valabilitate.

Or. en

Amendamentul 667
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Alertele trebuie eliminate în termen 
de 24 de ore de la data adoptării deciziei 
de anulare.

Or. en

Amendamentul 668
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru aplicarea mecanismului de 
alertă. Actul de punere în aplicare include 
dispoziții referitoare la autoritățile 
competente care au dreptul de a trimite 
și/sau de a primi alerte, la completarea 
alertelor cu informații suplimentare, la
retragerea și închiderea alertelor, la 
drepturile de acces la date, modalități de a 
corecta informațiile conținute în alerte și 
măsuri pentru a asigura securitatea 
prelucrării datelor și perioadele de 
retenție a datelor. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 58.

(5) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru aplicarea mecanismului de 
alertă. Actul de punere în aplicare include 
informații suplimentare cu privire la 
retragerea și închiderea alertelor, precum și 
la modalitățile de a corecta informațiile 
conținute în alerte. Aceste acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 58.

Or. de

Amendamentul 669
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru aplicarea mecanismului de 
alertă. Actul de punere în aplicare include 
dispoziții referitoare la autoritățile 
competente care au dreptul de a trimite 
și/sau de a primi alerte, la completarea 
alertelor cu informații suplimentare, la 
retragerea și închiderea alertelor, la 
drepturile de acces la date, modalități de a 
corecta informațiile conținute în alerte și 
măsuri pentru a asigura securitatea 
prelucrării datelor și perioadele de retenție 
a datelor. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.

(5) Comisia adoptă, în urma consultării cu 
organismele profesionale și cu părțile 
interesate, astfel cum se prevede la 
articolele 57c nou și 58a nou, precum și 
după luarea în considerare a propunerilor 
acestora, acte de punere în aplicare pentru 
aplicarea mecanismului de alertă. Actul de 
punere în aplicare include dispoziții 
referitoare la autoritățile competente care 
au dreptul de a trimite și/sau de a primi 
alerte, la completarea alertelor cu 
informații suplimentare, la retragerea și 
închiderea alertelor, la drepturile de acces 
la date, modalități de a corecta informațiile 
conținute în alerte și măsuri pentru a 
asigura securitatea prelucrării datelor și 
perioadele de retenție a datelor. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 58.

Or. en

Amendamentul 670
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru aplicarea mecanismului de 
alertă. Actul de punere în aplicare include 
dispoziții referitoare la autoritățile 
competente care au dreptul de a trimite 
și/sau de a primi alerte, la completarea 
alertelor cu informații suplimentare, la 
retragerea și închiderea alertelor, la 

(5) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru aplicarea mecanismului de 
alertă. Actul de punere în aplicare include 
dispoziții referitoare la autoritățile 
competente care au dreptul de a trimite 
și/sau de a primi alerte, la completarea 
alertelor cu informații suplimentare, la 
retragerea și închiderea alertelor, la 
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drepturile de acces la date, modalități de a 
corecta informațiile conținute în alerte și 
măsuri pentru a asigura securitatea 
prelucrării datelor și perioadele de retenție 
a datelor. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 58.

drepturile de acces la date, modalități de a 
corecta informațiile conținute în alerte și 
măsuri pentru a asigura securitatea 
prelucrării datelor și perioadele de retenție 
a datelor. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 58.

Or. en

Amendamentul 671
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul ghișeelor unice:

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul autorităților sau organismelor 
competente:

Or. de

Amendamentul 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul ghișeelor unice:

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul ghișeelor unice, care trebuie 
să dispună de personal de sprijin 
specializat pentru a oferi consultanță 
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cetățenilor, inclusiv consultanță directă:

Or. el

Justificare

Ghișeele unice trebuie să furnizeze o descriere a serviciilor necesare.

Amendamentul 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul ghișeelor unice:

(1) Statele membre se asigură că 
următoarele informații sunt disponibile 
online și actualizate regulat prin 
intermediul autorităților competente sau 
al ghișeelor unice:

Or. de

Amendamentul 674
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă a tuturor profesiilor reglementate 
în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) 
în statul membru, inclusiv date de contact 
ale autorităților competente pentru fiecare 
profesie reglementată și ale centrului de 
asistență prevăzute la articolul 57b;

(a) o listă a tuturor profesiilor reglementate 
în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) 
în statul membru, inclusiv date de contact 
ale autorităților competente pentru fiecare 
profesie reglementată și ale centrului de 
asistență și ale punctelor de contact 
prevăzute la articolul 57b;
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Or. de

Amendamentul 675
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) deciziile statelor membre cu privire la 
articolul 4d alineatul (8) nou, articolul 4f 
alineatul (2) și articolul 7 alineatul (4) al 
cincilea paragraf;

Or. en

Amendamentul 676
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul neexercitării profesiei, 
perioadele după care i se poate solicita 
unui profesionist să demonstreze că este 
apt pentru a-și exercita profesia, astfel 
cum se prevede la articolul 55b (nou);

Or. en

Amendamentul 677
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că ghișeele 
unice și autoritățile competente răspund
în cel mai scurt timp posibil oricăror 
solicitări de informații adresate ghișeului 
unic. În acest scop, ele pot de asemenea să 
transmită aceste cereri de informații la 
centrele de asistență menționate la articolul 
57b și să îi informeze pe cetățenii în cauză.

(3) Statele membre se asigură că se 
răspunde în cel mai scurt timp posibil 
oricăror solicitări de informații. În acest 
scop, ele pot de asemenea să transmită
aceste cereri de informații la centrele de 
asistență și la punctele de contact 
menționate la articolul 57b și să îi 
informeze pe cetățenii în cauză.

Or. de

Amendamentul 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că ghișeele 
unice și autoritățile competente răspund
în cel mai scurt timp posibil oricăror 
solicitări de informații adresate ghișeului 
unic. În acest scop, ele pot de asemenea să 
transmită aceste cereri de informații la 
centrele de asistență menționate la articolul 
57b și să îi informeze pe cetățenii în cauză.

(3) Statele membre se asigură că 
solicitărilor de informații adresate 
ghișeului unic sau autorităților 
competente se răspunde în cel mai scurt 
timp posibil. În acest scop, ele pot de 
asemenea să transmită aceste cereri de 
informații la centrele de asistență 
menționate la articolul 57b și să îi 
informeze pe cetățenii în cauză.

Or. de

Amendamentul 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43 (nou)



PE498.003v02-00 68/91 AM\916793RO.doc

RO

Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile responsabile pentru 
recunoașterea calificărilor pot solicita 
documentele originale care atestă 
calificările în cauză.

Or. el

Justificare

În cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea calificărilor care urmează a fi 
recunoscute.

Amendamentul 680
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a se asigura că ghișeele 
unice pun la dispoziție informațiile 
prevăzute la alineatul (1) în alte limbi 
oficiale ale Uniunii. Aceasta nu afectează 
legislația statelor membre cu privire la 
utilizarea limbilor pe teritoriile lor.

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a pune la dispoziție 
informațiile prevăzute la alineatul (1) în 
alte limbi oficiale ale Uniunii. Aceasta nu 
afectează legislația statelor membre cu 
privire la utilizarea limbilor pe teritoriile 
lor.

Or. de

Amendamentul 681
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a se asigura că ghișeele 
unice pun la dispoziție informațiile 
prevăzute la alineatul (1) în alte limbi
oficiale ale Uniunii. Aceasta nu afectează 
legislația statelor membre cu privire la 
utilizarea limbilor pe teritoriile lor.

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a se asigura că ghișeele 
unice pun la dispoziție informațiile 
prevăzute la alineatul (1) în toate limbile
oficiale ale statului de origine și cel puțin 
în limbile1 de procedură ale Uniunii. 
Aceasta nu afectează legislația statelor 
membre cu privire la utilizarea limbilor pe 
teritoriile lor.
__________________
1Limbile de procedură ale Uniunii = 
engleză, franceză, germană

Or. cs

Justificare

Informațiile publicate trebuie să fie accesibile nu numai în limbile oficiale ale statului 
respectiv, ci și, prin traducerea lor, cel puțin în limbile de procedură ale Uniunii.

Amendamentul 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a se asigura că ghișeele 
unice pun la dispoziție informațiile 
prevăzute la alineatul (1) în alte limbi 
oficiale ale Uniunii. Aceasta nu afectează 
legislația statelor membre cu privire la
utilizarea limbilor pe teritoriile lor.

(4) Statele membre și Comisia iau măsuri 
adiacente pentru a se asigura că se pun la 
dispoziție informațiile prevăzute la 
alineatul (1) în alte limbi oficiale ale 
Uniunii. Aceasta nu afectează legislația 
statelor membre cu privire la utilizarea 
limbilor pe teritoriile lor.

Or. de
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Amendamentul 683
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere măsurilor necesare în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății și a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 684
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
cerințele, procedurile și formalitățile legate 
de accesul la aspecte reglementate de 
prezenta directivă pot fi îndeplinite cu 
ușurință, de la distanță și prin mijloace 
electronice, prin intermediul ghișeului 
unic relevant.

(1) Statele membre se asigură că toate 
cerințele, procedurile și formalitățile legate 
de accesul la aspecte reglementate de 
prezenta directivă pot fi îndeplinite cu 
ușurință, de la distanță și prin mijloace 
electronice.

Or. de

Amendamentul 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 1



AM\916793RO.doc 71/91 PE498.003v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
cerințele, procedurile și formalitățile legate 
de accesul la aspecte reglementate de 
prezenta directivă pot fi îndeplinite cu 
ușurință, de la distanță și prin mijloace 
electronice, prin intermediul ghișeului unic 
relevant.

(1) Statele membre se asigură că toate 
cerințele, procedurile și formalitățile legate 
de accesul la aspecte reglementate de 
prezenta directivă pot fi îndeplinite cu 
ușurință, de la distanță și prin mijloace 
electronice și, dacă intră sub incidența
domeniului de aplicare al 
Directivei 2005/36/CE, prin intermediul 
ghișeului unic relevant.

Or. de

Amendamentul 686
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) În ceea ce privește activitățile 
prevăzute la Directiva 2006/123/CE, toate 
procedurile se desfășoară în conformitate 
cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE 
privind ghișeele unice. Orice termen de 
respectare a procedurilor sau formalităților 
prevăzute în prezenta directivă de către 
statele membre începe în momentul în care 
un cetățean a depus o cerere completă.

Or. de

Amendamentul 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2006/123/CE privind ghișeele 
unice. Orice termen de respectare a 
procedurilor sau a formalităților prevăzute 
în prezenta directivă de către statele 
membre începe în momentul în care un 
cetățean a depus o cerere completă la 
autoritățile competente, prin intermediul 
unui ghișeu unic.

Or. el

Justificare

Pentru a garanta o autentificare mai sigură a documentelor prezentate, este de preferat ca 
autoritățile competente care dispun de expertiză relevantă să efectueze controalele.

Amendamentul 688
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2006/123/CE privind ghișeele 
unice. Orice termen de respectare a 
procedurilor sau formalităților prevăzute în 
prezenta directivă de către statele membre 
începe în momentul în care un cetățean a 
depus o cerere completă la un ghișeu unic.

Or. cs

Justificare

Ghișeele unice au obligația de a depune cererile la autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate; pentru a păstra securitatea juridică și calitatea și pentru a nu bloca procedura 
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administrativă, este necesar să se calculeze termenul de la data depunerii cererii complete.

Amendamentul 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) Toate procedurile relevante se 
desfășoară în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2006/123/CE privind ghișeele 
unice. Orice termen de respectare a 
procedurilor sau formalităților prevăzute în 
prezenta directivă de către statele membre 
începe în momentul în care un cetățean a 
depus o cerere la un ghișeu unic.

Or. de

Amendamentul 690
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile Directivei
2006/123/CE privind ghișeele unice. Orice 
termen de respectare a procedurilor sau 
formalităților prevăzute în prezenta 
directivă de către statele membre începe în 
momentul în care un cetățean a depus o 
cerere la un ghișeu unic.

(4) Toate procedurile se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2006/123/CE privind ghișeele 
unice. Orice termen de respectare a 
procedurilor sau a formalităților prevăzute 
în prezenta directivă de către statele 
membre începe în momentul în care un 
cetățean a depus o cerere completă la 
autoritatea competentă, prin intermediul 
unui ghișeu unic.
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Or. en

Amendamentul 691
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centre de asistență Centre de asistență și puncte de contact

Or. de

Amendamentul 692
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează până 
la [a se insera data – termenul de 
transpunere] un centru de asistență a cărui
sarcină este de a asigura cetățenilor și 
centrelor din celelalte state membre 
asistență privind recunoașterea calificărilor 
profesionale prevăzută de prezenta 
directivă, inclusiv informații privind 
legislația națională care reglementează 
profesiile și exercitarea acestora, legislația 
socială și, după caz, normele de 
deontologie.

(1) Fiecare stat membru desemnează până 
la [a se insera data – termenul de 
transpunere] un centru de asistență și/sau 
puncte de contact naționale a căror
sarcină este de a asigura cetățenilor și 
punctelor de contact din celelalte state 
membre asistență privind recunoașterea 
calificărilor profesionale prevăzută de 
prezenta directivă, inclusiv informații 
privind legislația națională care 
reglementează profesiile și exercitarea 
acestora, legislația socială și, după caz, 
normele de deontologie.

Or. de
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Amendamentul 693
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează până 
la [a se insera data – termenul de 
transpunere] un centru de asistență a cărui 
sarcină este de a asigura cetățenilor și 
centrelor din celelalte state membre 
asistență privind recunoașterea calificărilor 
profesionale prevăzută de prezenta 
directivă, inclusiv informații privind 
legislația națională care reglementează 
profesiile și exercitarea acestora, legislația 
socială și, după caz, normele de 
deontologie.

(1) Fiecare stat membru desemnează până 
la [a se insera data – termenul de 
transpunere] un centru de asistență a cărui 
sarcină este de a asigura cetățenilor și 
centrelor din celelalte state membre 
asistență privind recunoașterea calificărilor 
profesionale prevăzută de prezenta 
directivă, inclusiv informații privind 
legislația națională care reglementează 
profesiile și exercitarea acestora, legislația 
socială și, după caz, normele de 
deontologie. În plus, centrele de asistență 
pot furniza servicii de sprijin autorității 
competente în prelucrarea dosarelor de 
recunoaștere a calificărilor profesionale, 
în cazul în care statele membre consideră 
că acest lucru este necesar.

Or. es

Amendamentul 694
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Centrele de asistență din statele 
membre gazdă asistă cetățenii în 
exercitarea drepturilor conferite de 
prezenta directivă, după caz, în cooperare 
cu centrul de asistență din statul membru 
de origine și autoritățile competente și 

(2) Centrele de asistență sau punctele de 
contact naționale din statele membre 
gazdă asistă cetățenii în exercitarea 
drepturilor conferite de prezenta directivă, 
după caz, în cooperare cu centrul de 
asistență sau cu punctele de contact 
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ghișeele unice din statul membru gazdă. naționale din statul membru de origine și 
autoritățile competente din statul membru 
gazdă.

Or. de

Amendamentul 695
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice autoritate competentă din statul 
membru gazdă este solicitată să coopereze 
pe deplin cu un centru de asistență din 
statul membru gazdă și să ofere, la cererea 
acestor centre de asistență din statul 
membru gazdă, informații cu privire la 
cazurile individuale.

(3) Orice autoritate competentă din statul 
membru gazdă este solicitată să coopereze 
pe deplin cu un centru de asistență sau cu 
punctele de contact naționale din statul 
membru gazdă și să ofere, la cererea 
acestora, informații cu privire la cazurile 
individuale.

Or. de

Amendamentul 696
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea Comisiei, centrele de 
asistență o informează cu privire la 
anchetele în care este implicată Comisia în 
termen de două luni de la primirea acestei 
cereri.

(4) La cererea Comisiei, centrele de 
asistență sau punctele de contact naționale 
o informează cu privire la anchetele în care 
este implicată Comisia în termen de două 
luni de la primirea acestei cereri.

Or. de
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Amendamentul 697
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia are responsabilitatea de a înființa 
un forum al părților interesate, care 
include, printre altele, organisme 
profesionale, sindicate, autorități 
competente și asociații de 
consumatori / pacienți. Apartenența la 
acest forum al părților interesate ar trebui 
să reflecte structura intereselor părților 
interesate pentru o anumită profesie. În 
special, aceste forumuri ale părților 
interesate ar trebui consultate de către 
Comisie și ar trebui să prezinte propuneri 
cu privire la articolul 4a alineatul (7) și 
articolul 4b alineatul (2). În plus, Comisia 
poate consulta aceste forumuri la 
stabilirea parametrilor proiectelor pilot 
desfășurate în legătură cu prezenta 
directivă. Comisia poate consulta, de 
asemenea, aceste forumuri și poate lua în 
considerare recomandările lor atunci 
când grupurile organismelor profesionale 
prevăzute la articolul 58a nou sunt 
consultate.

Or. en

Amendamentul 698
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia are responsabilitatea de a 
organiza și de a administra forumurile 
părților interesate, astfel cum se prevede 
la articolul 57c nou, precum și de a 
consulta organismele profesionale, astfel 
cum se prevede la articolul 58a nou.

Or. en

Amendamentul 699
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Consultarea
Comisia asigură consultarea experților 
din cadrul grupurilor profesionale, 
printre altele, organismele profesionale și 
garantează integrarea recomandărilor 
acestora prin intermediul actelor delegate 
cu privire la dispozițiile prevăzute la 
articolul 25 alineatul (5), articolul 35 
alineatul (4) primul paragraf, articolul 31 
alineatul (2), articolul 34 alineatul (2), 
articolul 38 alineatul (1), articolul 40 
alineatul (1), articolul 44 alineatul (2), 
articolul 49a alineatul (3), articolul 49b 
alineatul (3), articolul 24 alineatul (4), 
articolul 31 alineatul (7), articolul 34 
alineatul (4), articolul 38 alineatul (4), 
articolul 40 alineatul (4), articolul 44 
alineatul (4), articolul 26 alineatul (2), 
articolul 46 alineatul (4), articolul 35 
alineatul (4), punctul 5.3.3 din anexa V.

Or. en
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Amendamentul 700
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale, care asigură o reprezentare 
și o consultare adecvate, atât la nivel 
european, cât și la nivel de experți 
naționali, astfel cum se menționează la 
considerentul 24. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Atunci când acționează prin intermediul actelor delegate, Comisia trebuie să asigure 
consultarea adecvată cu părțile interesate relevante și cu organizațiile în cauză. Acest lucru 
este necesar pentru a asigura transparența și colaborarea armonioasă în luarea deciziilor la 
nivelul UE.

Amendamentul 701
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale, care asigură reprezentarea și 
consultări adecvate, atât la nivel 
european, cât și la nivel de experți 
naționali, astfel cum se menționează la 
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considerentul 24. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 702
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
consulte părțile interesate, astfel cum se 
prevede la articolul 57c nou, precum și 
organismele profesionale, astfel cum se 
prevede la articolul 58a nou, după caz.

Or. en

Amendamentul 703
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale, care asigură o reprezentare 
și o consultare adecvate, atât la nivel 
european, cât și la nivel de experți 
naționali. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
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Or. en

Amendamentul 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un Comitet 
pentru recunoașterea calificărilor 
profesionale în cadrul căruia sunt 
reprezentați atât experți naționali, cât și 
europeni. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. el

Justificare

Un acord privind recunoașterea calificărilor profesionale trebuie să includă, de asemenea, 
experți naționali.

Amendamentul 705
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia consultă experți din 
grupurile profesionale în cauză în mod 
corespunzător, în special în cadrul 
lucrărilor comitetului prevăzut la 
articolul 58 alineatul (1) și prezintă 
comitetului menționat un raport motivat.

Or. de
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Amendamentul 706
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. de

Amendamentul 707
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. fr

Amendamentul 708
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 47 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 – alineatul 2 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia, în cazurile prevăzute în prezenta 
directivă, ar trebui să consulte forumul 
sau forumurile părților interesate în 
cauză, astfel cum se prevede la 
articolul 57c nou, precum și organismele 
profesionale, astfel cum se prevede la 
articolul 58a nou, integrând propunerile 
lor, și ar trebui să ia în considerare în 
mod corespunzător rezultatele obținute de 
proiectele pilot.

Or. en

Amendamentul 709
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 47
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 3 alineatul (2), 4a 
alineatul (7), 4b alineatul (2), 20, 21a 
alineatul (3), 24 alineatul (4), 25 alineatul 
(5), 26 alineatul (2), 31 alineatul (2), 31 
alineatul (7), 34 alineatul (2), 34 alineatul 
(4), 35 alineatul (4), 38 alineatul (1), 38 
alineatul (4), 40 alineatul (1), 40 alineatul 
(4), 44 alineatul (2), 44 alineatul (4), 46 
alineatul (4), 49a alineatul (3) și 49b 
alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
de la [a se introduce data - data intrării în 
vigoare a directivei de modificare].

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 3 alineatul (2), 4a 
alineatul (7), 20, 21a alineatul (3), 25 
alineatul (5), 26 alineatul (2), 31 
alineatul (2), 34 alineatul (2), 35 
alineatul (4), 38 alineatul (1), 40 
alineatul (1), 44 alineatul (2), 46 
alineatul (4) și 49a alineatul (3) se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [a se 
introduce data - data intrării în vigoare a 
directivei de modificare].

Or. de
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Amendamentul 710
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 47 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Competența de a adopta acte 
delegate, prevăzută la articolul 24a, 
articolul 25 alineatul (5), articolul 26, 
articolul 31 alineatul (2), articolul 34 
alineatul (2), articolul 40 alineatul (1), 
articolul 49 alineatul (3) și articolul 49b 
alineatul (3), impune Comisiei să consulte 
statele membre și părțile interesate 
relevante, care pot include autoritățile 
competente și organismele reprezentative, 
înainte de adoptarea actului delegat.

Or. en

Amendamentul 711
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 47
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționată la 
articolele 3 alineatul (2), 4a alineatul (7), 
4b alineatul (2), 20, 21a alineatul (3), 24 
alineatul (4), 25 alineatul (5), 26 alineatul 
(2), 31 alineatul (2), 31 alineatul (7), 34 
alineatul (2), 34 alineatul (4), 35 alineatul 
(4), 38 alineatul (1), 38 alineatul (4), 40 
alineatul (1), 40 alineatul (4), 44 alineatul 
(2), 44 alineatul (4), 46 alineatul (4), 49a 
alineatul (3) și 49b alineatul (3) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 

(3) Delegarea competenței menționată la 
articolele 3 alineatul (2), 4a alineatul (7), 
20, 21a alinatul (3), 25 alineatul (5), 26 
alineatul (2), 31 alineatul (2), 34 
alineatul (2), 35 alineatul (4), 38 
alineatul (4), 40 alineatul (1), 44 
alineatul (2), 46 alineatul (4) și 49a 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării competenței 
specificate în decizia respectivă. Revocarea 
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Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea produce efecte din 
ziua care urmează datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării deciziei în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt 
deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 712
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. [...] eliminat

Or. de

Justificare

Prin actualizarea directivei, se urmărește, de asemenea, ca procedurile să devină mai 
simplificate și mai ușor de utilizat. Obligațiile de raportare excesive sunt incompatibile cu 
acest obiectiv. Obligațiile de raportare menționate la articolul 60 care și-au dovedit utilitatea 
sunt suficiente.

Amendamentul 713
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 60 – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

48a. Articolul 60 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
(1) Începând cu [a se insera data –
termenul de transpunere], statele membre 
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transmit Comisiei la fiecare doi ani un 
raport privind aplicarea prezentei 
directive, care include o listă a profesiilor 
care, în prezent, sunt reglementate în 
conformitate cu legislația lor națională.
Comisia creează și gestionează o bază de 
date disponibilă publicului pentru astfel 
de informații.

Or. de

Amendamentul 714
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică până la [a se 
insera data – sfârșitul perioadei de 
transpunere] Comisiei o listă a profesiilor 
reglementate existente în conformitate cu
legislația lor națională. Orice modificare 
la această listă de profesii reglementate se 
notifică, de asemenea, Comisiei, fără 
întârziere. Comisia creează și gestionează o 
bază de date disponibilă publicului pentru 
astfel de informații.

(1) Statele membre notifică până la [a se 
insera data – sfârșitul perioadei de 
transpunere] Comisiei o listă a profesiilor 
reglementate existente pe teritoriul lor. 
Orice modificare la această listă de profesii 
reglementate se notifică, de asemenea, 
Comisiei, fără întârziere. Comisia creează 
și gestionează o bază de date disponibilă 
publicului pentru astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 1



AM\916793RO.doc 87/91 PE498.003v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică până la [a se 
insera data – sfârșitul perioadei de 
transpunere] Comisiei o listă a profesiilor 
reglementate existente în conformitate cu 
legislația lor națională. Orice modificare la 
această listă de profesii reglementate se 
notifică, de asemenea, Comisiei, fără 
întârziere. Comisia creează și gestionează o 
bază de date disponibilă publicului pentru 
astfel de informații.

(1) Statele membre notifică până la [a se 
insera data – sfârșitul perioadei de 
transpunere] Comisiei o listă a profesiilor 
reglementate existente în conformitate cu 
legislația lor națională. Orice modificare la 
această listă de profesii reglementate se 
notifică, de asemenea, Comisiei, fără 
întârziere. Comisia creează și gestionează o 
bază de date disponibilă publicului a 
profesiilor reglementate, care include o 
descriere generală a activităților care 
corespund fiecărei profesii.

Or. en

Justificare

Profesiile din diferite state membre pot avea un domeniu de aplicare diferit. Ar fi dificil de 
precizat dacă se face referire la aceeași profesie luând în considerare doar denumirea 
acesteia.

Amendamentul 716
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre examinează dacă 
cerințele din cadrul sistemului lor juridic 
care restricționează accesul la o profesie 
sau exercitarea acesteia pentru titularii unei 
calificări profesionale specifice, inclusiv 
utilizarea titlurilor profesionale și 
activitățile profesionale permise în temeiul 
acestor titluri sunt compatibile cu 
următoarele principii:

(2) Statele membre examinează dacă 
cerințele din cadrul sistemului lor juridic 
care restricționează accesul la o profesie 
sau exercitarea acesteia pentru titularii unei 
calificări profesionale specifice, inclusiv 
utilizarea titlurilor profesionale și 
activitățile profesionale permise în temeiul 
acestor titluri, menționate în articol ca 
„cerințe”, sunt compatibile cu următoarele 
principii:

Or. en
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Amendamentul 717
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele nu trebuie să fie direct sau 
indirect discriminatorii în funcție de 
cetățenie sau reședință;

(a) cerințele nu trebuie să fie direct sau 
indirect discriminatorii pe motiv de 
cetățenie sau reședință;

Or. en

Amendamentul 718
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele trebuie să fie justificate printr-
un motiv imperativ legat de un interes 
general;

(b) cerințele trebuie să fie justificate 
printr-un motiv imperativ de interes 
general;

Or. en

Amendamentul 719
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 2 – litera b



AM\916793RO.doc 89/91 PE498.003v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele trebuie să fie justificate printr-
un motiv imperativ legat de un interes 
general;

(b) cerințele trebuie să fie justificate 
printr-un motiv imperativ legat de un 
interes general, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (1) litera (n) nouă;

Or. en

Amendamentul 720
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (1) se aplică și profesiilor 
reglementate într-un stat membru de către 
o asociație sau organizație în sensul 
articolului 3 alineatul (2) și oricăror cerințe 
legate de necesitatea calității de membru.

(3) Alineatul (1) se aplică și profesiilor 
reglementate într-un stat membru de către 
o asociație sau organizație în sensul 
articolului 3 alineatul (2) și oricăror cerințe 
privind calitatea de membru al asociațiilor 
sau organizațiilor respective.

Or. en

Amendamentul 721
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 48
Directiva 2005/36/CE
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [a se insera data – sfârșitul 
perioadei de transpunere], statele membre 
prezintă informații privind cerințele pe care 
intenționează să le păstreze și motivele 
pentru care consideră că cerințele lor sunt 

(4) Statele membre prezintă informații 
privind cerințele pe care intenționează să le 
păstreze și motivele pentru care consideră 
că cerințele respective sunt conforme cu 
alineatul (2). Statele membre prezintă 
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conforme cu alineatul (2). Statele membre 
prezintă informații privind cerințele pe care 
le introduc ulterior și motivele pentru care 
consideră că cerințele lor sunt conforme cu 
alineatul (2) în termen de șase luni de la 
adoptarea măsurii.

informații privind cerințele pe care le 
introduc ulterior și motivele pentru care 
consideră că cerințele lor sunt conforme cu 
alineatul (2) în termen de șase luni de la 
adoptarea măsurii.

Or. en

Amendamentul 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 49 (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 61 – liniuța 3 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În fiecare an până la 31 martie cel târziu, 
statele membre transmit Comisiei 
numărul de profesioniștii din domeniul 
sănătății care desfășoară profesiile 
enumerate în capitolul III la care statele 
membre ar renunța, fără a amenința buna 
funcționare a propriului lor sistem de 
sănătate publică. Comisia stabilește o listă 
a acestor numere și o trimite statelor 
membre. 
În cazul în care se atinge numărul de 
calificări profesionale recunoscute de 
către statele membre gazdă, statele 
membre de origine pot deroga în fiecare 
an de la capitolul I din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 50 a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Anexa V – V.1 – punctul 5.1.3 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

50a. Anexa V punctul 5.1.3. se înlocuiește 
cu următorul text:
5.1.3. Tipuri de formare medicală de 
specialitate – cerințe minime privind 
durata și conținutul

Or. de

Justificare

Ar trebui elaborată la nivel european o definiție privind durata și conținutul formării 
necesare pentru titlul de medic sau medic specialist, în scopul de a garanta verificarea 
uniformă a cunoștințelor, a aptitudinilor practice și a competențelor profesionale generale. 
Pentru întocmirea criteriilor, Comisia ar trebui să apeleze la expertiza organismelor 
profesionale europene. Acest amendament vizează încurajarea discuțiilor privind măsurile de 
uniformizare relevante.


