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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a 
Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de 
informare al pieței interne
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0883),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 46, articolul 53 alineatul (1), articolul 
62 și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0512/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței în cadrul Protocolului 
nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că 
proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la punerea în aplicare a 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale1,

– având în vedere audierea publică organizată de Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor intitulată „Creștere economică și mobilitate: modernizarea Directivei 
privind recunoașterea calificărilor profesionale”, din 25 aprilie 2012,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

– având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor3,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2012),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0490.
2 JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
3 JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere mobilitatea scăzută și caracterul profesiei de notar din punctul de vedere al 
libertății de stabilire și al rolului său de reprezentant al unui minister public în majoritatea 
statelor membre, nu pare necesar să se introducă dispoziții specifice.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul capitolului III din titlul III.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru îmbunătățirea mobilității 
medicilor specialiști care au obținut deja o 
calificare de medic specialist și au urmat 
ulterior o altă formare specializată, statelor 
membre ar trebui să li se permită să acorde 
derogări de la unele părți ale formării dacă 
aceste elemente de formare au fost deja 
finalizate în cursul programului anterior de 
formare a medicului specialist din statul
membru respectiv care face obiectul 
regimului de recunoaștere automată.

(14) Pentru îmbunătățirea mobilității 
medicilor specialiști care au obținut deja o 
calificare de medic specialist și au urmat 
ulterior o altă formare specializată, statelor 
membre ar trebui să li se permită să acorde 
derogări de la unele părți ale formării dacă 
aceste elemente de formare au fost deja 
finalizate în cursul programului anterior de 
formare a medicului specialist dintr-un stat
membru care face obiectul regimului de 
recunoaștere automată.

Or. fr

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Funcționarea sistemului de 
recunoaștere automată depinde de 
încrederea în condițiile de formare care 
stau la baza calificărilor profesioniștilor. 
Prin urmare, este important ca, pentru 
arhitecți, condițiile minime de formare 
profesională să reflecte noile progrese 
înregistrate în educația în domeniul 
arhitecturii, în special în ceea ce privește 
necesitatea recunoscută de a completa 
formarea academică cu experiența 
profesională sub supravegherea unor 
arhitecți calificați. În același timp, 
condițiile minime de formare ar trebui să 
fie suficient de flexibile pentru a se evita 
limitarea nejustificată a capacității statelor 
membre de a-și organiza sistemele de 
educație.

(17) Funcționarea sistemului de 
recunoaștere automată depinde de 
încrederea în condițiile de formare care 
stau la baza calificărilor profesioniștilor. 
Prin urmare, este important ca, pentru 
arhitecți, condițiile de formare profesională 
să reflecte noile progrese înregistrate în 
educația în domeniul arhitecturii, în special 
în ceea ce privește necesitatea recunoscută 
de a completa formarea academică cu 
experiența profesională sub supravegherea 
unor arhitecți calificați. În același timp, 
condițiile de formare ar trebui să fie 
suficient de flexibile pentru a se evita 
limitarea nejustificată a capacității statelor 
membre de a-și organiza sistemele de 
educație.

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul capitolului III din titlul III.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind neapărat remunerate.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Chiar dacă directiva prevede deja 
pentru statele membre obligații detaliate de 
a face schimb de informații, aceste obligații 
ar trebui să fie consolidate. Statele membre 
ar trebui nu numai să reacționeze la cererea 
de informații, ci și să alerteze celelalte state 

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

membre într-un mod proactiv. Acest sistem 
de alertă ar trebui să fie similar cu cel din 
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de 
alertă specific este totuși necesar pentru 
profesioniștii din domeniul medical care 
beneficiază de recunoaștere automată în 
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar 
trebui să se aplice și medicilor veterinari, 
cu excepția cazului în care statele membre 
au declanșat deja mecanismul de alertă 
prevăzut în Directiva 2006/123/CE. Toate 
statele membre ar trebui să fie informate 
dacă unui profesionist i s-a retras dreptul 
de a profesa din cauza unei acțiuni 
disciplinare sau a unei condamnări penale 
sau dacă a făcut ori a încercat să facă uz 
de fals când a solicitat recunoașterea
calificărilor sale. Această alertă ar trebui 
să se activeze imediat prin intermediul IMI 
indiferent dacă profesionistul și-a exercitat 
oricare dintre drepturile în temeiul 
Directivei 2005/36/CE sau dacă a făcut 
cerere de recunoaștere a calificărilor sale 
profesionale prin eliberarea unui card 
profesional european sau prin orice altă 
metodă prevăzută de directiva respectivă. 
Procedura de alertă ar trebui să fie în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte 
drepturi fundamentale.

Or. fr

Justificare

Mecanismul de alertă în cazul retragerii dreptului de a profesa ar trebui completat de o 
alertă în cazul profesioniștilor condamnați pentru tentativă de fraudă.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea completării sau a 
modificării anumitor elemente neesențiale 
ale Directivei 2005/36/CE, ar trebui să se 

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

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

Or. fr

Justificare

Este necesar să se asigure că procesul de adoptare a actelor delegate este transparent și 
bazat pe concertare.
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Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2005/36/CE
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, 
norme referitoare la accesul parțial la 
anumite profesii reglementate și accesul la 
stagii prevăzute într-un parcurs de 
formare pentru o profesie reglementată, 
indiferent dacă stagiile condiționează sau 
nu dreptul de a profesa, desfășurate într-
un alt stat membru și recunoașterea 
acestora.

Or. fr

Justificare

Accesul parțial nu ar trebui să se aplice tuturor profesiilor din motive de sănătate și 
securitate publică. În plus, este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind 
neapărat remunerate.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – partea introductivă
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 2, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(2) La articolul 2, alineatele (1) și (2) se 
înlocuiesc cu următorul text:

Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2005/36/CE
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă se aplică oricărui 
resortisant al unui stat membru, inclusiv 
membrilor profesiilor liberale, care doresc 
să exercite o profesie reglementată sau să 
urmeze un stagiu prevăzut într-un parcurs 
de formare pentru o profesie 
reglementată, indiferent dacă stagiul 
condiționează sau nu dreptul de a profesa,
într-un stat membru, altul decât cel în care 
și-a obținut calificările profesionale, fie cu 
titlu independent, fie cu titlu salariat.

2. Fiecare stat membru poate permite, 
pe teritoriul său, în conformitate cu 
reglementările sale, exercitarea unei 
profesii reglementate în sensul 
articolului 3 alineatul (1) litera (a) 
resortisanților statelor membre titulari 
ai unor calificări profesionale care nu au 
fost obținute într-un stat membru. În 
ceea ce privește profesiile reglementate 
la titlul III capitolul III, această primă 
recunoaștere se realizează cu 
respectarea condițiilor [...] de formare 
profesională prevăzute la respectivele 
capitole.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind neapărat remunerate.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – punctul i – partea introductivă
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Litera (f) se înlocuiește cu următorul 
text:

(i) literele (f) și (h) se înlocuiesc cu 
următorul text:
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Or. fr

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – punctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „experiență profesională”: exercitarea 
efectivă și legală cu normă întreagă sau 
echivalent parțial a respectivei profesii într-
un stat membru;”

(f) «experiență profesională»: exercitarea 
efectivă și legală fără restricții cu normă 
întreagă sau echivalent parțial a respectivei 
profesii într-un stat membru;

(h) „probă de aptitudini”: un test care se 
referă [...] la cunoștințele, capacitățile și 
competențele profesionale ale 
solicitantului și care este conceput sau 
recunoscut de autoritățile competente 
din statul membru gazdă, în scopul 
aprecierii aptitudinii solicitantului de a 
exercita profesia reglementată în acel 
stat membru. Pentru a permite acest 
test, autoritățile competente întocmesc o 
listă de discipline care, pe baza unei
comparații între formarea profesională 
impusă în statul membru respectiv și cea 
de care a beneficiat solicitantul, nu sunt 
atestate de diploma sau de titlul sau 
titlurile de calificare pe care îl/le posedă 
solicitantul.
Proba de aptitudini trebuie să țină 
seama de faptul că solicitantul are o 
calificare profesională recunoscută în 
statul membru de origine sau de 
proveniență. Aceasta privește discipline 
selectate dintre cele cuprinse în listă și a 
căror cunoaștere constituie o condiție 
esențială pentru exercitarea profesiei în 
statul membru gazdă. Proba de 
aptitudini poate include totodată și 
cunoștințe de deontologie care se aplică 
activităților respective în statul membru 
gazdă.
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Modalitățile probei de aptitudini, 
precum și statutul de care beneficiază, în 
statul membru gazdă, solicitantul care 
dorește să se pregătească pentru proba 
de aptitudini în acel stat sunt stabilite de 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru;

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind neapărat remunerate.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Adaptare la definiția general admisă a competențelor profesionale.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul la titlul capitolului III din titlul III.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) „credite ECTS”: credite care exprimă 
cantitatea de lucru aferentă fiecărei 
unități de curs în raport cu volumul 
global de lucru necesar pentru a promova 
un an complet de studiu în contextul 
sistemului ECTS de a acumulare de 
credite de studiu într-un cadru de 
transparență și de comparabilitate a 
diplomelor; acest volum de lucru include 
nu numai cursurile teoretice, cursurile 
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practice și seminariile, ci și stagiile, 
cercetările sau anchetele pe teren, 
activitatea personală, examenele și 
celelalte modalități eventuale de evaluare; 
în cadrul ECTS, 60 de credite reprezintă 
volumul de lucru aferent unui an de 
studiu, iar 30 de credite volumul aferent 
unui semestru de studiu.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că propunerea de modificare introduce referirea la creditele ECTS, este 
necesar ca acestea să fie definite.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se precizează caracterul voluntar al introducerii cardului profesional.
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Orice tarife care ar putea fi impuse 
solicitanților în legătură cu procedurile 
administrative de eliberare a unui card 
profesional european sunt rezonabile, 
proporționale și corespunzătoare cu 
costurile suportate de statele membre de 
origine și gazdă și nu acționează ca un 
factor de descurajare a solicitării unui card 
profesional european și, în orice caz, sunt 
comparabile cu tarifele cerute în cadrul 
procedurilor prevăzute în titlurile II și III 
din prezenta directivă. În cazul 
nerespectării acestor principii, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 58a privind 
stabilirea criteriilor de calcul și a 
distribuției tarifelor.

Or. fr

Justificare

Alegerea procedurii de recunoaștere prin intermediul cardului profesional nu trebuie să 
antreneze costuri excesive pentru solicitant.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine confirmă primirea 
cererii și informează solicitantul cu privire 
la lipsa oricărui document fără întârziere 
după depunerea cererii. Aceasta creează în 
cadrul sistemului de informare al pieței 

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

al pieței interne (IMI) stabilit prin 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului(*) 
un dosar al cererii care conține toate 
documentele justificative certificate drept 
valabile. În cazul cererilor ulterioare 
depuse de același solicitant, autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
sau ale statului membru gazdă nu pot 
solicita să se depună încă o dată documente 
care sunt deja incluse în dosarul IMI și care 
sunt încă valabile.

Or. fr

Justificare

În prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui prelungite 
pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 

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

creează și validează un card profesional 
european în termen de trei săptămâni de la 
data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru anul următor.

Or. fr

Justificare

În prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui prelungite 
pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului. De asemenea, este 
oportun să se reintroducă principiul reînnoirii anuale a declarației pentru ca statele membre 
gazdă să fie informate în mod corespunzător cu privire la prezența prestatorilor pe teritoriul 
lor.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Este oportun să se reintroducă principiul reînnoirii anuale a declarației pentru ca statele 
membre gazdă să fie informate în mod corespunzător cu privire la prezența prestatorilor pe 
teritoriul lor.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui prelungite 
pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului.

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

În prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui prelungite 
pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui prelungite 
pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului.

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statul membru gazdă îi confirmă 
solicitantului în termen de cinci zile 
primirea cererii de validare a cardului 
profesional. În cazul în care statul membru 
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lună de la data primirii cardului 
profesional european de la statul membru 
de origine, cardul profesional european se 
consideră a fi validat de statul membru 
gazdă și constituie recunoașterea calificării 
profesionale în profesia reglementată în 
cauză în statul membru gazdă.

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

Or. fr

Justificare

În cadrul prelungirii termenelor, este necesar să se garanteze faptul că solicitantul este 
informat cu regularitate despre statutul cererii sale. De asemenea, mecanismul de 
recunoaștere tacită permite evitarea unei prelucrări necorespunzătoare a cererilor de către 
statul membru gazdă, dar în niciun caz nu poate constitui o validare definitivă, autoritatea-
gazdă având posibilitatea de a o suspenda în cazul solicitării unor informații complementare.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Dacă se admite că principiul accesului parțial nu ar trebui să se aplice din motive imperative 
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de interes general, în special protecția sănătății și securității publice, această măsură ar 
trebui să se poată aplica în general unei profesii în ansamblu, și nu de la caz la caz.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Experiența solicitată se poate dovedi insuficientă dacă profesia a fost exercitată cu fracțiune 
de normă.

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prestatorul a încheiat în prealabil un 
contract cu beneficiarul din afara statului 
membru gazdă, cu condiția ca reședința 
obișnuită a beneficiarului să fie în afara 
statului membru gazdă și profesia să nu 
apară în lista menționată la articolul 7 
alineatul (4).

Or. fr
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Justificare

Formularea actuală este dificil de aplicat în practică.

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Caracterul temporar și ocazional al 
prestării se verifică de la caz la caz, în 
special în funcție de durata prestării, 
frecvența, periodicitatea și continuitatea 
sa, prestatorul neputând desfășura mai 
mult de jumătate din activitatea sa anuală 
obișnuită în statul membru gazdă.”

Or. fr

Justificare

Este necesar să se limiteze exercitarea temporară la o anumită durată pentru a nu permite 
eludarea procedurilor de stabilire.

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr
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Justificare

Având în vedere mobilitatea scăzută și caracterul profesiei de notar din punctul de vedere al 
libertății de stabilire și al rolului său de reprezentant al unui minister public în majoritatea 
statelor membre, nu pare necesar să se introducă dispoziții specifice.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Anumite profesii care au un rol semnificativ în protejarea sănătății publice nu sunt neapărat 
recunoscute drept profesii din domeniul sănătății.

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (fa):
(fa) dovada unei asigurări care 
garantează răspunderea civilă 
profesională a prestatorului pentru 
serviciile prestate pe teritoriul statului 
membru gazdă.

Or. fr
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Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul unei diferențe importante între 
calificările profesionale ale prestatorului și 
formarea impusă în statul membru gazdă, 
în măsura în care această diferență este de 
natură să afecteze în mod negativ sănătatea 
sau siguranța publică și nu poate fi 
compensată de prestator prin experiența 
profesională sau învățarea pe tot parcursul 
vieții, statul membru gazdă oferă 
prestatorului posibilitatea de a demonstra, 
în special printr-o probă de aptitudini sau 
prin luarea în considerare a certificatelor 
ori a titlurilor eliberate în temeiul 
procedurilor menționate la articolele 49a 
și 49b, că a obținut cunoștințele și 
competențele care lipsesc. În oricare dintre 
cazuri, prestarea serviciului trebuie să fie 
posibilă în termen de o lună de la data 
deciziei adoptate în aplicarea celui de-al 
treilea paragraf.

Or. fr

Justificare

Recunoașterea competențelor în temeiul mecanismelor prevăzute la articolele 49a și 49b se 
poate dovedi un instrument eficace de evaluare a nivelului unui profesionist.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2005/36/CE
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

membru gazdă pot solicita autorităților 
competente din statul membru de stabilire, 
în cazul unor îndoieli, orice informații 
pertinente privind legalitatea stabilirii și 
buna conduită a prestatorului, precum și 
absența unor sancțiuni disciplinare sau 
penale cu caracter profesional. În cazul 
controlului calificărilor, autoritățile 
competente din statul membru gazdă pot 
solicita autorităților competente din statul 
membru de stabilire informații privind 
cursurile de formare absolvite de prestator 
în măsura necesară pentru evaluarea 
diferențelor semnificative care pot avea 
efecte negative asupra sănătății sau 
siguranței publice. Statul membru gazdă 
poate lua în considerare certificatele sau 
titlurile obținute în cadrul procedurilor 
menționate la articolele 49a și 49b. 
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 56.

Or. fr

Justificare

Recunoașterea competențelor în temeiul mecanismelor prevăzute la articolele 49a și 49b se 
poate dovedi un instrument eficace de evaluare a nivelului unui profesionist.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2005/36/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) 
ale prezentului articol, autoritatea 
competentă a statului membru gazdă poate 
refuza accesul la profesie și exercitarea 
acesteia titularilor unui atestat de 
competență sau a unui titlu de formare
care nu este de un nivel cel puțin imediat 
inferior celui impus în statul membru 
gazdă atunci când calificarea națională 
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necesară pentru exercitarea profesiei pe 
teritoriul său este clasificată la literele (d) 
sau (e) din articolul 11.

Or. fr

Justificare

Se reintroduce o dispoziție care permite evitarea diferențelor de nivel disproporționate.

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Având în vedere mobilitatea scăzută și caracterul profesiei de notar din punctul de vedere al 
libertății de stabilire și al rolului său de reprezentant al unui minister public în majoritatea 
statelor membre, nu pare necesar să se introducă dispoziții specifice.

Amendamentul 45  
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Capitolul III – titlu și dispoziții

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. Titlul capitolului III se înlocuiește cu 
următorul text:
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Recunoaștere pe baza coordonării 
cerințelor [...] de formare
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Justificare

Cerințele de formare pe care se bazează principiul recunoașterii automate nu ar trebui 
considerate criterii minime, ci o bază comună care să tindă spre evoluții regulate vizând 
standarde de calitate ridicate.

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2005/36/CE
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

15. La articolul 21, se elimină alineatul 
(4), alineatul (6) al doilea și al treilea 
paragraf și alineatul (7).

Or. fr

Justificare

Alineatul 6 primul paragraf va trebui reintrodus datorită importanței sale capitale pentru 
orice sistem de recunoaștere automată a diplomelor.

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 17 – partea introductivă
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

17. La articolul 22 se adaugă litera (c) și
un al doilea paragraf, după cum urmează:

Or. fr
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Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2005/36/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Statele membre se asigură că, o dată la 
cinci ani începând de la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive], instituțiile 
care oferă una dintre aceste formări fac 
obiectul unei evaluări privind respectarea 
cerințelor de formare, realizată de un 
organism înscris în Registrul European 
pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior (EQAR), care își 
transmite concluziile statului membru în 
cauză și Comisiei.

„În sensul literei (b) de la primul alineat, 
începând cu [a se insera data – ziua 
următoare datei menționate la primul 
paragraf al alineatului (1) din articolul 3] și 
apoi din cinci în cinci ani, autoritățile 
competente din statele membre prezintă 
Comisiei și celorlalte state membre 
rapoarte de evaluare disponibile public în 
vederea optimizării sistemelor de
dezvoltare profesională continuă pentru
medici, cadre medicale, asistenți medicali 
generaliști, dentiști, dentiști specialiști, 
medici veterinari, moașe și farmaciști.

Or. fr

Justificare

Directiva ar putea introduce și un mecanism de control al calității formărilor oferite de 
instituții în raport cu cerințele fixate de directivă, pentru a elimina orice îndoială cu privire la 
adevărata valoare a formărilor urmate. De asemenea, este necesar să se precizeze obiectivul 
urmărit de rapoartele de evaluare a formării continue.
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Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 19 – litera aa (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul 2 se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Formarea specializată în medicină 
cuprinde instruirea teoretică, practică și 
privind etica profesională, efectuată într-
o universitate, într-un spital universitar 
sau, după caz, într-o instituție de 
sănătate desemnată în acest scop de 
către autoritățile sau organismele 
competente.
Statele membre se asigură că formările 
specializate în medicină au o durată de cel 
puțin cinci ani, care poate fi exprimată și 
în credite ECTS. Formarea se realizează 
sub supravegherea autorităților sau 
organismelor competente. Ea implică 
participarea personală a medicului 
specialist candidat la activitatea sau la 
responsabilitățile serviciilor în cauză.”

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea medicală de specialitate.

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 19 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 3a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot introduce în 
legislațiile lor naționale exceptări parțiale 
de la părți ale formării medicale de 
specialitate dacă acea parte a formării a 

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

fost deja urmată în timpul absolvirii unui 
alt program de formare de specialitate 
enumerat la punctul 5.1.3 din anexa V și cu 
condiția ca anterioara calificare de 
specialitate să fi fost deja obținută de 
profesionist. Statele membre se asigură că 
excepția acordată nu depășește o treime din 
durata minimă a cursurilor de formare 
medicală de specialitate astfel cum sunt 
menționate la punctul 5.1.3 din anexa V.

Or. fr

Justificare

Un stat membru ar trebui să poată recunoaște o formare parțială urmată într-un alt stat 
membru.

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 19 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 20 – partea introductivă
Directiva 2005/36/CE
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 26, al doilea paragraf se 20. Articolul 26 se înlocuiește cu textul 
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înlocuiește cu textul următor: următor:

Or. fr

Amendamentul 53  
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2005/36/CE
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Titlurile de formare medicală de 
specialitate menționate la articolul 21 
sunt cele care, eliberate sau recunoscute 
de autoritățile ori organismele competente 
menționate în anexa V punctul 5.1.2, 
corespund, pentru formarea de 
specialitate în cauză, denumirilor în 
vigoare în diferitele state membre care 
sunt menționate în anexa V punctul 5.1.3.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 58a privind 
includerea de noi specializări medicale 
comune pentru cel puțin o treime dintre 
statele membre la punctul 5.1.3 din anexa 
V, în vederea actualizării prezentei 
directive în funcție de evoluția legislațiilor 
naționale.

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea medicală de specialitate.

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 22 – litera b
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea asistenților medicali.

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 22 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii care 
cuprind cel puțin 4 600 de ore de instruire 
teoretică și clinică, perioada de instruire 
teoretică reprezentând cel puțin o treime, 
iar cea de instruire clinică cel puțin 
jumătate din perioada minimă de formare.  
Statele membre pot acorda exceptări 
parțiale persoanelor care au urmat partea 
de formare profesională prevăzută la 
alineatul (2) litra (b) în cadrul unui altor 
tipuri de formare profesională de nivel cel 
puțin echivalent.

Formarea de asistent medical generalist 
constă în cel puțin trei ani de studii, care 
pot fi exprimați și prin echivalentul în 
credite ECTS, care cuprind cel puțin 4 600
de ore de instruire teoretică și clinică, 
perioada de instruire teoretică reprezentând 
cel puțin o treime, iar cea de instruire 
clinică cel puțin jumătate din perioada 
minimă de formare. Statele membre pot 
acorda exceptări parțiale persoanelor care 
au urmat partea de formare profesională 
prevăzută la alineatul (2) litera (b) în 
cadrul altor tipuri de formare profesională 
de nivel cel puțin echivalent.

Or. fr

Justificare

Se asigură coerența cu introducerea referirii la creditele ECTS în cazul altor formări.
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Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 23a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. Se introduce următorul articol 33b:
„Articolul 33b
Dispoziții tranzitorii
Începând de la [data intrării în vigoare a 
prezentei directive], statele membre au la 
dispoziție un termen de șase ani pentru a-
și adapta sistemul de formare la noile 
cerințe prevăzute la articolul 31 alineatul 
(1) cu privire la durata învățământului 
general.”

Or. fr

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 24 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

Este necesar să se precizeze numărul de ore de instruire care trebuie efectuate pentru a nu 
permite recunoașterea formărilor parțiale care s-ar putea dovedi lacunare.

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 27 – litera ba (nouă)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul 3 se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Formarea de moașă garantează că 
persoana în cauză a dobândit 
următoarele cunoștințe și competențe:
(a) cunoștințe corespunzătoare despre 
științele pe care se bazează activitățile de 
moașă, în special despre obstetrică,
ginecologie și neonatologie;
(b) cunoștințe corespunzătoare despre 
deontologia și legislația profesională;
(c) cunoștințe aprofundate despre 
funcțiile biologice, anatomie, fiziologie,
psihologie și farmacologie în domeniul 
obstetricii și al nou-născuților, precum și 
cunoștințe despre relațiile existente între 
starea de sănătate și mediul fizic și social 
al ființei umane și despre 
comportamentul acesteia;
(d) experiență clinică adecvată sub 
supravegherea unui personal calificat în 
obstetrică și în cadrul unor instituții 
autorizate;
(e) cunoștințe corespunzătoare despre 
formarea personalului sanitar și 
experiența colaborării cu personalul.”

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea moașelor.



PR\909378RO.doc 41/61 PE494.470v01-00

RO

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea moașelor și se asigură coerența cu introducerea 
referirii la creditele ECTS în cazul altor formări.

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se asigură coerența cu introducerea referirii la creditele ECTS în cazul altor formări.
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Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 28
Directiva 2005/36/CE
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se asigură coerența cu introducerea referirii la creditele ECTS în cazul altor formări.

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 28a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. Articolul 42 se înlocuiește cu textul 
următor:
„Articolul 42
Exercitarea activităților profesionale de 
moașă
(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se 
aplică activităților autonome de moașă, 
astfel cum sunt definite de fiecare stat 
membru, fără a aduce atingere 
alineatului (2), și sunt exercitate cu 
titlurile profesionale încorporate în 
anexa V punctul 5.5.2.
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(2) Statele membre se asigură ca moașele 
să poată avea cel puțin acces la 
activitățile menționate în cele ce 
urmează și să le exercite:
(a) asigurarea unei bune informări și 
consilierea în materie de sănătate 
feminină a reproducerii, inclusiv în 
materie de planificare familială;
(b) diagnosticarea sarcinii, evaluarea și
supravegherea sarcinii normale, 
efectuarea examinărilor necesare […];
(c) prescrierea sau consilierea privind 
examinările necesare celei mai timpurii 
diagnosticări posibile a sarcinilor cu 
riscuri;
(d) stabilirea unor programe complete de 
pregătire pentru viața de părinte și
pentru naștere;
(e) asistarea mamei în timpul travaliului 
și al nașterii și monitorizarea stării 
fetusului in utero prin mijloace clinice și 
tehnice adecvate;
(f) coordonarea nașterilor normale, 
inclusiv, la nevoie, efectuarea de 
epiziotomii și de suturi și practicarea 
nașterii în prezentație pelviană;
(g) recunoașterea, la mamă sau la copil, 
a semnelor care indică anomalii care 
necesită intervenția unui cadru medical 
specializat și, după caz, asistarea 
acestuia; luarea măsurilor de urgență 
care se impun în absența medicului, în 
special extragerea manuală a placentei, 
urmată eventual de examinarea 
manuală a uterului;
(h) examinarea și îngrijirea nou-
născutului; luarea tuturor inițiativelor 
care se impun în caz de nevoie și 
practicarea, după caz, a resuscitării 
imediate;
(i) îngrijirea mamei, monitorizarea 
progreselor mamei în perioada post-
natală și acordarea tuturor sfaturilor 
utile privind creșterea nou- născutului în 
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cele mai bune condiții;
(j) practicarea îngrijirilor prescrise de 
medic și prescrierea medicamentelor 
necesare în cadrul practicii profesionale 
de moașă;
(k) elaborarea tuturor documentelor 
clinice și legale necesare.

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea moașelor.

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 30 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Întrucât organizarea formărilor diferă de la un stat membru la altul, este oportun să se 
prevadă o anumită autonomie.

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 31 – partea introductivă
Directiva 2005/36/CE
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. La articolul 45 alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă (h):

31. La articolul 45, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
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Or. fr

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 31
Directiva 2005/36/CE
Articolul 45 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) raportarea reacțiilor adverse ale 
produselor farmaceutice către autoritățile 
competente.”.

(2) Statele membre se asigură că titularii 
unui titlu de formare universitară sau de 
un nivel echivalent în domeniul farmaciei 
care îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 44 sunt abilitați cel puțin să aibă 
acces la activitățile menționate mai jos și 
să le exercite, sub rezerva, după caz, a 
cerinței de experiență profesională 
suplimentară:
(a) pregătirea formei farmaceutice a 
medicamentelor;
(b) fabricarea și controlul 
medicamentelor;
(c) controlul medicamentelor într-un 
laborator de control al medicamentelor;
(d) stocarea, conservarea și distribuirea 
medicamentelor en-gros;
(e) aprovizionarea cu medicamente sigure 
și de calitate, precum și pregătirea, 
stocarea și comercializarea acestora în 
farmaciile deschise publicului;
(f) pregătirea, controlul, stocarea și 
distribuirea medicamentelor în spitale;
(g) urmărirea tratamentelor 
medicamentoase și difuzarea de 
informații și sfaturi legate de 
medicamente și de chestiuni de sănătate;
(h) raportarea reacțiilor adverse ale 
produselor farmaceutice către autoritățile 
competente;
(i) acordarea unei asistențe personalizate 
pacienților în situație de automedicație;
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(j) contribuirea la campanii instituționale 
de sănătate publică.

Or. fr

Justificare

Se actualizează dispozițiile privind formarea farmaciștilor.

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Referirea la creditele ECTS ar trebui să vizeze instruirea teoretică.

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 32
Directiva 2005/36/CE
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 1

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 sub controlul unei autorități 
competente 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. fr

Justificare

Conceptul de verificare este mai suplu decât cel de control, iar autoritatea competentă ar 
trebui să poată delega organizarea acestei verificări.

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 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 

În cazul profesiilor cu implicații asupra 
sănătății publice și a siguranței pacienților, 
statele membre pot conferi autorităților 
competente dreptul de a verifica 
competențele lingvistice ale tuturor 
profesioniștilor în cauză. Verificarea 
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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.

cunoștințelor lingvistice vizează să 
determine capacitatea profesionistului de 
a comunica atât oral, cât și în scris, în 
cadrul acțiunilor necesare exercitării 
activității sale profesionale, în special în 
ceea ce privește securitatea pacienților și 
protejarea sănătății publice.

Or. fr

Justificare

Conceptul de verificare este mai suplu decât cel de control, iar autoritatea competentă ar 
trebui să fie singura abilitată să o solicite. De asemenea, se impune definirea cadrului 
acestor verificări.

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 38
Directiva 2005/36/CE
Articolul 53 – paragraful 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.

Verificarea cunoștințelor lingvistice se 
limitează la cunoașterea uneia dintre 
limbile oficiale ale statului membru în 
funcție de alegerea persoanei în cauză, este 
proporțională cu activitatea care urmează a 
fi desfășurată și 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. fr

Justificare

Conceptul de verificare este mai suplu decât cel de control.

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55a – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea stagiului remunerat Recunoașterea stagiului

Or. fr

Justificare

Este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind neapărat remunerate.

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 39
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55a

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 
trebuie să recunoască stagiul prevăzut într-
un parcurs de formare pentru o profesie 
reglementată, indiferent dacă stagiul
condiționează sau nu dreptul de a profesa, 
desfășurat în alt stat membru și certificat de 
către o autoritate competentă din statul 
membru respectiv.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se definească exact stagiile vizate, acestea nefiind neapărat remunerate.

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 39a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 55b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

39a. În titlul IVse introduce următorul 
articol 55b:
„Articolul 55b
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Control în cazul neexercitării îndelungate 
a profesiei
În cazul în care un profesionist căruia i s-
au recunoscut calificările enumerate la 
punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, și 5.7.1, dar 
care nu poate atesta exercitarea efectivă a 
profesiei o perioadă de patru ani 
anterioară cererii de stabilire sau 
reînnoirea declarației, statul membru 
gazdă, în cazul unei îndoieli concrete 
privind nivelul de cunoștințe, de 
competențe și de capacități și în cazul 
unui risc potențial pentru pacienți sau 
consumatori, poate permite autorității 
competente să impună controale 
suplimentare, cu condiția ca acestea să fie 
proporționate, nediscriminatorii și să nu 
implice nici un cost 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

Justificare

În vederea dreptului de exercitare și pentru a garanta un nivel ridicat de securitate a 
pacienților și a consumatorilor, în cazul profesioniștilor cărora li s-a recunoscut calificarea 
în trecut, dar care nu au profesat o perioadă îndelungată ar trebui prevăzut un mecanism de 
verificare a competențelor.

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 41
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – paragraful 2

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 

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 dreptului de desfășurare a
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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 (*).

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. fr

Justificare

Autoritățile nu ar trebui informate decât în cazul unor fapte care pot duce la retragerea 
dreptului de desfășurare a activităților.

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 41a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

41a. La articolul 56, se adaugă următorul 
alineat (4a):
„(4a) Cu sprijinul Comisiei, statele 
membre iau măsuri pentru a oferi 
autorităților competente o formare și o 
asistență adecvată cu privire la utilizarea 
sistemului IMI, în special a noilor 
proceduri prevăzute de prezenta 
directivă.”

Or. fr

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) medic cu o formare de bază în 
medicină care deține titlul de calificare 
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anexa V; menționat la punctul 5.1.4 din anexa V;

Or. fr

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – 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) medic generalist și medic specialist 
care deține un titlu menționat la punctele 
5.1.3 și 5.1.4 din anexa V;

Or. fr

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) profesioniști care și-au obținut 
recunoașterea în temeiul titlului III 
capitolul I și care sunt menționați la 
articolul 10 litera (b), cu excepția 
arhitecților.

Or. fr

Justificare

Mecanismul de alertă ar trebui să se aplice tuturor profesioniștilor vizați, indiferent de modul 
în care au obținut recunoașterea calificărilor lor.

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 42
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Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – 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 imediat și în orice caz cel târziu 
în termen de 48 de ore de la data adoptării 
deciziei de interzicere a exercitării unei 
activități profesionale de către 
profesionistul în cauză.

Or. fr

Justificare

Din motive de securitate, informațiile trebuie transmise cât mai curând posibil.

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 42
Directiva 2005/36/CE
Articolul 56a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dispozițiile de la alineatul (1) se 
aplică și în cazul profesioniștilor 
condamnați pentru uz de fals sau 
tentativă de uz de fals în momentul 
solicitării recunoașterii calificărilor lor.

Or. fr

Justificare

Mecanismul de alertă în cazul retragerii dreptului de a profesa ar trebui completat de o 
alertă în cazul profesioniștilor condamnați pentru tentativă de fraudă.

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 43
Directiva 2005/36/CE
Articolul 57 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
informațiile prevăzute la alineatul (1) se 
furnizează de o manieră clară și 
cuprinzătoare pentru utilizatori, că sunt 
ușor accesibile de la distanță și prin 
mijloace electronice și că sunt actualizate.

(2) Statele membre se asigură că 
informațiile prevăzute la alineatul (1) se 
furnizează de o manieră clară și 
cuprinzătoare pentru utilizatori, că sunt 
ușor accesibile de la distanță și prin 
mijloace electronice și că sunt actualizate 
cât mai rapid posibil.

Or. fr

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 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 trebuie să se asigure 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.

Or. fr

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 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 

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

la alineatul (1) în alte limbi oficiale ale 
Uniunii. Aceasta nu afectează legislația 
statelor membre cu privire la utilizarea 
limbilor pe teritoriile lor.

Or. fr

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 47a 
Directiva 2005/36/CE
Articolul 58a – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul elaborării actelor delegate, 
Comisia are obligația de a consulta părțile 
interesate pertinente, care pot fi autorități 
competente, asociații profesionale, 
reprezentanți ai instituțiilor academice și 
partenerii sociali.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se asigure că procesul de adoptare a actelor delegate este transparent și 
bazat pe concertare.

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 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 

(1) Statele membre notifică până la [un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] 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 
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bază de date disponibilă publicului pentru 
astfel de informații.

bază de date disponibilă publicului pentru 
astfel de informații.

Or. fr

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 48a (nou)
Directiva 2005/36/CE
Articolul 60 – alineatele 3 și 4 (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

48a. La articolul 60, se adaugă 
următoarele alineate (3) și (4):
„(3) Începând de la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă o dată la trei ani Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
rezultatele reexaminării periodice a 
dispozițiilor din anexa V la prezenta 
directivă, în conformitate cu obiectivele și 
cerințele de adaptare prevăzute la 
articolul 24 alineatul (4), articolul 25 
alineatul (5), articolul 26 alineatul (2), 
articolul 31 alineatele (2) și (7), articolul 
34 alineatele (2) și (4), articolul 35 
alineatul (4), articolul 38 alineatele (1) și 
(4), articolul 40 alineatele (1) și (4), 
articolul 44 alineatele (2) și (4) și articolul 
46 alineatul (4).
(4) Cel târziu la [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă un raport privind oportunitatea 
menținerii dispozițiilor specifice prevăzute 
la articolul 33 alineatele (2) și (3) și la 
articolul 33a.”

Or. fr

Justificare

Actualizarea regulată a dispozițiilor prevăzute în anexa V are o importanță capitală pentru a 
asigura un nivel ridicat de formare și a garanta încrederea reciprocă între statele membre.



PE494.470v01-00 58/61 PR\909378RO.doc

RO



PR\909378RO.doc 59/61 PE494.470v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Mobilitatea profesională este un element esențial pentru competitivitate și ocuparea forței de 
muncă în Europa și face parte integrantă din Strategia Europa 2020 și din Actul privind piața 
unică. Cu toate acestea, mobilitatea profesională rămâne scăzută, din cauza lipsei unor norme 
simple și clare privind recunoașterea calificărilor profesionale, deși există un cadru juridic 
european încă din anii 1970. Astfel, marea majoritate a solicitărilor adresate de cetățeni 
centrelor de asistență Solvit vizează dificultăți cu privire la obținerea recunoașterii 
calificărilor lor pentru a-și putea exercita profesia într-un alt stat membru al Uniunii.

Dreptul fundamental la libera circulație trebuie să se impună ca o evidență și această 
propunere legislativă trebuie să contribuie la acest demers prin simplificarea procedurilor 
pentru cetățenii care doresc să se deplaseze, asigurând totodată un nivel înalt de calitate și de 
securitate pentru consumatori, pacienți, lucrători și toți cetățenii UE și îmbunătățind relația de 
încredere dintre statele membre.

Această simplificare și această încredere necesită și o adaptare regulată a cerințelor comune 
de formare pentru profesiile care beneficiază de recunoaștere automată și, în final, creșterea 
numărului acestor profesii, în prezent acesta fiind doar de șapte dintr-un total de 800 de 
profesii reglementate în cadrul UE. 

Acest demers este paralel cu evoluția inițiată de procesul de la Bologna, care apropie 
progresiv și în mod flexibil criteriile și definițiile formărilor, acordând totodată statelor 
membre și instituțiilor vizate o autonomie completă în materie de organizare. Îmbunătățirea 
recunoașterii calificărilor trebuie să se bazeze pe aceste dispoziții și trebuie să se modernizeze 
printr-o consultare și concertare cât mai deschisă posibil între autoritățile competente, 
asociațiile profesionale, instituțiile academice și partenerii sociali.

Este vorba despre o provocare majoră pentru potențialul pieței unice și pentru însăși existența 
cetățeniei europene. Aceasta este direcția în care a fost definită propunerea de reformare, ca 
urmare a adoptării Actului privind piața unică drept una dintre cele douăsprezece pârghii 
pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii în rândul cetățenilor europeni. 

Acesta este motivul pentru care raportoarea are o poziție favorabilă propunerii Comisiei care 
cuprinde idei importante pentru a face față acestei provocări, îndeosebi crearea cardului 
profesional, idee pe care o apără din 2007. Trebuie subliniat, de altfel, spiritul de colaborare și 
de receptivitate dintre instituții și părțile participante care a predominat în cursul elaborării 
propunerii, ceea ce a permis redactarea unui text coerent și care a fost în general bine primit, 
chiar dacă mai rămân de ameliorat o serie de aspecte care nu sunt de neglijat.

FACILITAREA DEMERSURILOR

Raportoarea salută introducerea unui sistem de carduri profesionale pe bază voluntară. 
Această procedură, care trebuie să existe în paralel cu sistemul clasic, se bazează pe rețeaua 
IMI, fiind deci în întregime dematerializată. Recurgerea la această procedură are drept 
obiectiv simplificarea demersurilor atât pentru profesioniști, cât și pentru autoritățile 
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competente, garantând totodată un nivel ridicat de siguranță a informațiilor transmise și o 
comunicare mai bună între statele membre, ceea ce ar trebui să faciliteze încrederea reciprocă. 

Totuși, în prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui 
prelungite pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului. De 
asemenea, ar trebui propuse stagii de formare privind utilizarea noilor funcționalități ale 
sistemului IMI. Pe lângă aceste aspecte practice, trebuie subliniat faptul că cardul profesional 
european poate constitui un simbol important și poate fi un adevărat instrument de cetățenie 
europeană.

Disfuncțiile sistemului actual sunt într-adevăr o sursă majoră de probleme și de frustrare 
pentru candidații la mobilitate. Pentru a-i însoți în demersurile lor, este primordial ca ei să 
poată dispune de surse de informații sigure și eficace în scopul accelerării procedurilor. În 
acest scop, raportoarea consideră că este indispensabil să se consolideze rolul centrelor de 
asistență și să se extindă acoperirea ghișeelor unice pe tot teritoriul european, pentru a deveni 
accesibile tuturor profesioniștilor.

ASIGURAREA SIGURANȚEI, A CALITĂȚII ȘI A SECURITĂȚII

Unul dintre obstacolele principale din calea mobilității este lipsa de încredere a 
consumatorilor, a pacienților, a autorităților competente și a profesioniștilor. Această lipsă de 
încredere este legată de disparitățile privind formările, metodele și condițiile de exercitare a 
profesiilor și de necunoașterea acestor disparități. Această lipsă de încredere este deosebit de 
sensibilă în cazul profesiilor vizate de recunoașterea automată, deși cerințele minime de 
formare comune garantează teoretic un nivel de calificare corespunzător. 

Propunerea introduce mai multe mijloace de îmbunătățire a situației, în special printr-o 
utilizare extinsă a posibilităților oferite de sistemul IMI și de cardul profesional. Este vorba 
mai precis de validarea documentelor de către autoritatea din statul membru de origine și de 
mecanismul de alertă în cazul retragerii dreptului de exercitare a profesiei, care ar trebui 
extins și la profesioniștii care au făcut uz de fals în cazul unei solicitări de recunoaștere.

La nivel mai general, încrederea reciprocă în nivelurile de calificare se poate spori printr-o 
actualizare regulată a cerințelor de formare în sens ascendent, ceea ce necesită o activitate 
regulată de consultare a părților interesate pentru a adapta anexele cu respectarea strictă a 
autonomiei organizării programelor. 

În acest context, raportoarea salută propunerile de actualizare a formărilor pentru profesiile de 
asistent medical, moașă, farmacist și arhitect, ținând cont totuși și de dificultățile de adaptare 
pe care aceste măsuri le pot ridica în anumite state membre.

În ceea ce privește profesiile care nu beneficiază de recunoaștere automată, noile dispoziții 
privind cadrele și testele de formare comune generează numeroase așteptări, pe măsura 
eșecului mecanismului actual al platformei comune. Raportoarea consideră că instrumentele 
menționate, bine orientate pe baza unei concertări ample, pot constitui o pasarelă eficace între 
regimul general și recunoașterea automată și, ulterior, pot facilita mobilitatea asigurând 
totodată un nivel înalt de calitate și de încredere reciprocă.
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Directiva ar putea introduce și un mecanism de control al calității formărilor oferite de 
instituții în raport cu cerințele fixate de directivă, pentru a elimina orice îndoială cu privire la 
adevărata valoare a formărilor urmate. 

Astfel, în vederea dreptului de exercitare a profesiei, este necesar să se stabilească dacă 
verificările lingvistice sunt o garanție necesară pentru securitatea cetățenilor, mai ales a 
pacienților. De asemenea, ar trebui instituit un mecanism de control al calității formărilor 
oferite de instituții în raport cu cerințele fixate de directivă, pentru a elimina orice îndoială cu 
privire la adevărata valoare a formărilor urmate.

În schimb, raportoarea este de părere că dispozițiile precum accesul parțial sau prelungirea 
validității declarației obligatorii la doi ani pot crea îndoieli și incertitudini. Ar trebui, așadar, 
să se permită statelor membre să refuze aplicarea principiului accesului parțial în cazul 
profesiilor care au implicații în materie de sănătate publică, de securitate sau de control sanitar 
și, în prima fază de punere în aplicare a sistemului, termenele de prelucrare ar trebui 
prelungite pentru a asigura o funcționare optimă și o calitate mai bună a serviciului.

În această perioadă de criză financiară, economică și socială fără precedent de la crearea sa, 
Europa trebuie să imprime un nou spirit de dinamism și inovare bazat pe valorile unității, 
diversității și solidarității. Pentru mulți cetățeni europeni, mai ales pentru tineri, afectați în 
proporție îngrijorătoare de șomaj, mobilitatea profesională poate fi o necesitate pentru a-și 
asigura un viitor și a avea din nou încredere în proiectul european. 

Această reformare trebuie să atingă obiectivul de a demonstra statelor membre, cu respectarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, că reglementările europene, aducând o valoare 
adăugată veritabilă politicilor esențiale pentru viața de zi cu zi a cetățenilor, contribuie la 
consolidarea cetățeniei și democrației europene.


