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Amendamentul 1
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 20 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
care definește noțiunea de cetățenie,

Or. fr

Amendamentul 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Partea a doua din TFUE, 
intitulată Nediscriminarea și cetățenia 
Uniunii și Titlul V din Carta drepturilor 
fundamentale,

– având în vedere Partea a doua din TFUE, 
intitulată Nediscriminarea și cetățenia 
Uniunii și Titlul III și Titlul V din Carta 
drepturilor fundamentale,

Or. en

Amendamentul 3
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 45 din tratat a 
cărui garanție a liberei circulații a 
lucrătorilor europeni implică eliminarea 
oricărei forme de discriminare pe bază de 
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naționalitate între lucrătorii statelor 
membre cu privire la ocuparea forței de 
muncă, remunerare și celelalte condiții de 
muncă și de ocupare a forței de muncă,

Or. fr

Amendamentul 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 10 și articolul 
11 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,

– având în vedere articolul 3, articolul 10
și articolul 11 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 5
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2004/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora* (denumită în 
continuare „Directiva privind libera 
circulație”),

– având în vedere Directiva 2004/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere legală pe teritoriul 
statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora2 (denumită în 
continuare „Directiva privind libera 
circulație”),

Or. el
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Amendamentul 6
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere hotărârile Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 
referitoare la cetățenia UE și libera 
circulație legală a persoanelor,

Or. el

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 august 2011 privind „Anul 
european al cetățenilor (2013)”,

Or. fr

Amendamentul 8
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Programul de la 
Stockholm care plasează cetățeanul în 
centrul politicilor europene în domeniul 
libertății, al securității și al justiției, 
garantând respectarea diversității și 
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protecția celor mai vulnerabile persoane,

Or. fr

Amendamentul 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât cetățenii Uniunii au, printre 
altele, dreptul de liberă circulație și 
stabilire pe teritoriul statelor membre, 
dreptul de a vota și de candida la alegerile 
pentru Parlamentul European și la alegerile 
municipale din statul membru de reședință, 
dreptul la protecție consulară acordată de 
autoritățile diplomatice și consulare dintr-o 
țară terță ale unui alt stat membru și dreptul 
de a adresa petiții Parlamentului European, 
dreptul de a face apel la Ombudsmanul 
european și de a se adresa instituțiilor UE 
și organismelor consultative ale acestora în 
oricare dintre limbile tratatelor*;

A. întrucât cetățenii Uniunii au, printre 
altele, și indiferent de handicapul lor, 
dreptul de liberă circulație și stabilire pe 
teritoriul statelor membre, dreptul de a vota 
și de candida la alegerile pentru 
Parlamentul European și la alegerile 
municipale din statul membru de reședință, 
dreptul la protecție consulară acordată de 
autoritățile diplomatice și consulare dintr-o 
țară terță ale unui alt stat membru și dreptul 
de a adresa petiții Parlamentului European, 
dreptul de a face apel la Ombudsmanul 
european și de a se adresa instituțiilor UE 
și organismelor consultative ale acestora în 
oricare dintre limbile tratatelor6;

Or. hu

Amendamentul 10
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât libera circulație este inerentă 
conceptelor de drepturile omului și 
cetățenia Uniunii și reprezintă unul dintre 
drepturile fundamentale și libertățile 
recunoscute cetățenilor Uniunii prin 
tratate;
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Or. el

Amendamentul 11
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta;

B. întrucât Tratatul de la Maastricht din 
1992 a introdus conceptul de cetățenie în
UE, oferind fiecărui cetățean al Uniunii 
dreptul fundamental la liberă circulație și
ședere în cadrul Uniunii, întrucât 
Tratatul de la Amsterdam din 1997 a 
consolidat drepturile asociate cu cetățenia 
Uniunii, întrucât Tratatul de la Lisabona 
este un instrument aflat în serviciul 
cetățenilor datorită drepturilor noi pe care 
le creează sau consolidează, cum ar fi
inițiativa cetățenească europeană și 
drepturile individuale înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 12
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat și a detaliat conceptul de 
cetățenie UE și drepturile ce derivă din 
aceasta;

Or. en
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Amendamentul 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile sale derivate și, inter alia, 
dreptul la egalitate între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 14
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta, prin 
consolidarea statutului și a imaginii 
Uniunii Europene ca apărător al 
drepturilor cetățenilor, prin furnizarea de 
mijloace legislative pentru a stimula 
implicarea activă a cetățenilor, precum și 
pentru a încuraja noile competențe ale 
Parlamentului European, responsabil în 
fața cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 15
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
ameliorat conceptul de cetățenie UE și 
drepturile ce derivă din aceasta, iar 
formularea acestor drepturi este 
determinată, de asemenea, de 
jurisprudență;

Or. de

Amendamentul 16
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cetățenia Uniunii este o sursă 
de drepturi, dar și de datorii;

Or. fr

Amendamentul 17
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cetățenia UE oferă statut 
special unei persoane care este participant 
politic la procesul de integrare europeană, 
și oferă asigurarea unei abordări unitare 
cu privire la toate persoanele, indiferent 
de cetățenie;

Or. lt
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Amendamentul 18
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. salută jurisprudența Curții de Justiție 
a Uniunii Europene cu privire la 
interpretarea articolului 51 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene care subliniază, în conformitate 
cu jurisprudența Equal Rights Trust, că 
instituțiile statelor membre ar trebui, de 
asemenea, să fie supuse obligației de a 
respecta drepturile fundamentale 
imperative ale Uniunii în cazul în care 
doresc să utilizeze măsuri naționale 
pentru a restricționa libertățile 
fundamentale garantate de Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE);

Or. de

Amendamentul 19
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât acest lucru demonstrează 
eforturile UE de a situa cetățeanul în 
centrul acțiunilor sale și de a depune 
eforturi în vederea creării unui spațiu de 
libertate, justiție și drepturi pentru toți 
cetățenii UE;

Or. en
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Amendamentul 20
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât dreptul la libera circulație nu 
aduce beneficii concrete doar cetățenilor 
UE, ci și economiei globale a UE;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, la șapte ani de la intrarea în 
vigoare a Directivei privind libertatea de 
circulație, persistă încă numeroase 
probleme relativ la implementarea sa; 
întrucât cele mai multe plângeri se referă la 
dreptul de intrare, dreptul de ședere peste 
trei luni, valabilitatea permiselor de ședere, 
menținerea dreptului de ședere și dreptul la 
reședință permanentă și drepturile aferente 
membrilor de familie;

C. întrucât, la șapte ani de la intrarea în 
vigoare a Directivei privind libertatea de 
circulație, persistă încă numeroase 
probleme relativ la implementarea sa; 
întrucât cele mai multe plângeri se referă,
pentru cetățeanul european, la dreptul său
de intrare, dreptul său de ședere peste trei 
luni, valabilitatea permiselor sale de 
ședere, menținerea dreptului său de ședere 
și dreptul său la reședință permanentă și 
drepturile aferente membrilor familiei sale;

Or. fr

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât cele 25 de propuneri cuprinse 
în Raportul privind cetățenia al Comisiei 
Europene în vederea eliminării a 
numeroase obstacole din calea exercitării 
cetățeniei sunt acțiuni concrete care 
permit reducerea cheltuielilor inutile și, 
astfel, contribuie la puterea de cumpărare 
a cetățenilor europeni, fapt care este 
deosebit de important pe timp de criză;

Or. fr

Amendamentul 23
Tatjana Ždanoka

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numeroși cetățeni 
supraestimează domeniul de aplicare a 
Directivei privind libera circulație, mai 
ales când solicită drepturi pentru membri 
ai familiei ce sunt cetățeni ai unor țări 
terțe, și le vine greu să înțeleagă că 
directiva nu se aplică în cazul în care sunt 
rezidenți în propriul stat membru, o 
aparentă anomalie;

D. întrucât unui număr considerabil de 
cetățeni le vine greu să înțeleagă că 
directiva nu se aplică în cazul în care sunt 
rezidenți în propriul stat membru, o 
aparentă anomalie;

Or. en

Amendamentul 24
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numeroși cetățeni 
supraestimează domeniul de aplicare a 
Directivei privind libera circulație, mai ales 
când solicită drepturi pentru membri ai 
familiei ce sunt cetățeni ai unor țări terțe, și 
le vine greu să înțeleagă că directiva nu se 
aplică în cazul în care sunt rezidenți în 
propriul stat membru, o aparentă 
anomalie;

D. întrucât numeroși cetățeni nu dețin 
toate elementele privind drepturile lor 
protejate prin Directiva privind libera 
circulație, mai ales când solicită drepturi 
pentru membri ai familiei ce sunt cetățeni 
ai unor țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 25
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. regretă faptul că numai 16 state 
membre din 27 au modificat sau și-au 
anunțat intenția de a modifica legislația 
cu scopul de a aplica în mod corect 
Directiva privind libera circulație;

Or. fr

Amendamentul 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Parlamentul a adoptat o 
poziție fermă1a în octombrie 2011 privind 
mobilitatea și integrarea persoanelor cu 
handicap, în care a declarat fără echivoc 
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că persoanele cu handicap sunt limitate 
atât în ceea ce privește libertatea de 
circulație, cât și în ceea ce privește 
libertatea de acces la servicii, bunuri și 
informații;
__________________
1a P7_TA(2011)0453.

Or. hu

Amendamentul 27
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât problema deportării de către 
autoritățile franceze a populației roma în 
anul 2010 a fost controversată nu numai 
din punctul de vedere al drepturilor 
fundamentale, cât și din cel al dreptului la 
libera circulație și din cel al discriminării 
pe motive de naționalitate și origine etnică 
și rasială;

F. întrucât apelul Comisiei la ordine, în 
calitate de gardian al tratatelor, cu privire 
la problema deportării planificate de către 
autoritățile franceze a populației roma în 
anul 2010 s-a dovedit a fi util nu numai din 
punctul de vedere al drepturilor 
fundamentale, cât și din cel al dreptului la 
libera circulație și din cel al discriminării 
pe motive de naționalitate și origine etnică 
și rasială;

Or. fr

Amendamentul 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât problema deportării de către 
autoritățile franceze a populației roma în 
anul 2010 a fost controversată nu numai 
din punctul de vedere al drepturilor 

F. întrucât problema deportării de către 
autoritățile franceze a populației roma în 
anul 2010 a fost controversată nu numai 
din punctul de vedere al drepturilor 
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fundamentale, cât și din cel al dreptului la 
libera circulație și din cel al discriminării 
pe motive de naționalitate și origine etnică 
și rasială;

fundamentale, cât și din cel al dreptului la 
libera circulație și din cel al discriminării 
pe motive de naționalitate, gen și origine 
etnică și rasială;

Or. en

Amendamentul 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri pot conduce la 
exploatarea lucrătorilor, la muncă ilegală 
și la lipsa accesului la beneficiile de 
securitate socială;

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii;

Or. es

Amendamentul 30
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri pot conduce la 
exploatarea lucrătorilor, la muncă ilegală 
și la lipsa accesului la beneficiile de 
securitate socială;

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii;
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Or. fr

Amendamentul 31
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri pot conduce la exploatarea 
lucrătorilor, la muncă ilegală și la lipsa 
accesului la beneficiile de securitate 
socială;

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri nejustificate economic pot 
conduce la exploatarea lucrătorilor, la 
muncă ilegală și la lipsa accesului la 
beneficiile de securitate socială;

Or. en

Amendamentul 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri pot conduce la exploatarea 
lucrătorilor, la muncă ilegală și la lipsa 
accesului la beneficiile de securitate 
socială;

G. întrucât mai multe state membre au 
decis să introducă sau să continue aplicarea 
unor dispoziții tranzitorii prin care să 
limiteze accesul cetățenilor români și 
bulgari pe piețele lor ale muncii; întrucât 
astfel de măsuri pot conduce la exploatarea 
lucrătorilor, la muncă ilegală și la lipsa 
accesului la beneficiile de securitate 
socială, care afectează femeile mai sever 
decât bărbații;

Or. en
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Amendamentul 33
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Parlamentul European a 
adoptat la 15 decembrie 2011 o Rezoluție 
referitoare la libera circulație a 
lucrătorilor în Uniunea Europeană1, care 
pune accent pe drepturile lucrătorilor 
români și bulgari pe piața unică;
__________________
1 (P7_TA(2011)0587).

Or. en

Amendamentul 34
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. consideră că libera circulație sau 
mobilitatea voluntară a lucrătorilor 
limitează sau favorizează exercitarea unei 
game largi de drepturi conferite 
cetățenilor de legislația Uniunii; de 
asemenea, facilitarea liberei circulații 
poate spori oportunitățile cetățenilor de a 
profita pe deplin de piața unică, fiind 
totodată un vector esențial de creștere 
economică;

Or. fr



PE480.601v01-00 18/105 AM\889626RO.doc

RO

Amendamentul 35
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. consideră că dreptul la libera 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre nu permite o mai bună înțelegere 
a valorilor integrării europene decât în 
cazul în care este însoțit de măsuri 
concrete adoptate de Uniune și statele 
membre în materie de informare, formare 
profesională, recunoașterea diplomelor, 
mobilitatea lucrătorilor (lucrători 
sezonieri, transfrontalieri, lucrători 
detașați, lucrători strămutați ca urmare a 
transferurilor sediului social ...);

Or. fr

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât cuplurile de același sex 
întâmpină numeroase dificultăți la 
mutarea dintr-un stat membru în altul, 
din cauza lipsei recunoașterii reciproce în 
UE a statutului parteneriatelor între 
persoane de același sex;

eliminat

Or. lt

Amendamentul 37
Erminia Mazzoni
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât cuplurile de același sex
întâmpină numeroase dificultăți la mutarea 
dintr-un stat membru în altul, din cauza 
lipsei recunoașterii reciproce în UE a 
statutului parteneriatelor între persoane 
de același sex;

H. întrucât un număr însemnat de cetățeni
întâmpină numeroase dificultăți la mutarea 
dintr-un stat membru în altul, din cauza 
lipsei recunoașterii reciproce a 
documentelor civile din diferite sisteme 
juridice;

Or. it

Amendamentul 38
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai 
multe ținând de lipsa de cooperare din 
partea autorităților naționale, de aplicarea 
incorectă a principiului agregării, de 
furnizarea deficitară de informații corecte 
cu privire la normele aplicabile sau de 
administrarea greoaie a cazurilor;

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai 
multe ținând de lipsa de cooperare din 
partea autorităților naționale, de aplicarea 
incorectă a principiului agregării 
beneficiilor datorate în mai multe state
membre, de furnizarea deficitară de 
informații corecte cu privire la normele 
aplicabile sau de administrarea greoaie a 
cazurilor;

Or. fr

Amendamentul 39
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai 
multe ținând de lipsa de cooperare din 
partea autorităților naționale, de aplicarea 
incorectă a principiului agregării, de 
furnizarea deficitară de informații corecte 
cu privire la normele aplicabile sau de 
administrarea greoaie a cazurilor;

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme legate de promovarea 
valorilor comune, printre altele, în 
domeniul accesării beneficiilor de 
securitate socială, cele mai multe ținând de 
lipsa de cooperare din partea autorităților 
naționale, de aplicarea incorectă a 
principiului agregării, de furnizarea 
deficitară de informații corecte cu privire la 
normele aplicabile sau de administrarea 
greoaie a cazurilor;

Or. en

Amendamentul 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai 
multe ținând de lipsa de cooperare din 
partea autorităților naționale, de aplicarea 
incorectă a principiului agregării, de 
furnizarea deficitară de informații corecte 
cu privire la normele aplicabile sau de 
administrarea greoaie a cazurilor;

I. întrucât un număr crescut de petiții a 
identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai 
multe ținând de lipsa de cooperare din 
partea autorităților naționale, de aplicarea 
incorectă a principiului agregării, de 
egalitatea de gen, de furnizarea deficitară 
de informații corecte cu privire la normele 
aplicabile sau de administrarea greoaie a 
cazurilor;

Or. en

Amendamentul 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât Hotărârea CJUE din 
21 iulie 2011[1], pe lângă faptul că a 
confirmat drepturile cetățenilor UE de a 
se muta într-un alt stat membru al UE și 
de a avea dreptul la asigurări sociale, 
sensibilizează cu privire la 
vulnerabilitatea femeilor în ceea ce 
privește accesul lor la drepturi sociale; [1] 
a se vedea Lucy Stewart/Secretary of State 
for Work and Pensions, cauza C-503/09.

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât procesul de la Bologna, care 
generalizează diplomele eliberate la 
încheierea unui parcurs universitar, 
reprezintă un pas către o recunoaștere 
mai ușoară a diplomelor;

Or. fr

Amendamentul 43
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. date fiind problemele aferente aplicării 
incorecte a Directivei 2005/36/CE privind 

J. date fiind problemele aferente aplicării 
incorecte a Directivei 2005/36/CE privind 
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recunoașterea calificărilor profesionale 
(măsuri compensatorii, solicitări de 
documente suplimentare, decizii negative 
nejustificate din partea statului gazdă 
membru, întârzieri nejustificate în 
procesarea cererilor, impunerea sistematică 
de teste specifice de limbă), care reprezintă 
un obstacol important în calea exercitării 
drepturilor cetățenilor în întreaga UE;

recunoașterea calificărilor profesionale 
(măsuri compensatorii, solicitări de 
documente suplimentare, decizii negative 
nejustificate din partea statului gazdă 
membru, întârzieri nejustificate în 
procesarea cererilor, impunerea sistematică 
de teste specifice de limbă), care reprezintă 
un obstacol important în calea exercitării 
drepturilor cetățenilor în întreaga UE și, 
astfel, privând cetățenii de beneficiile 
coeziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discriminarea pe baze naționale 
a fost ferm denunțată de către petiționari în 
cazul Oficiului german pentru bunăstarea 
tinerilor (Jugendamt), care – conform 
petițiilor primite – discriminează, în cazul 
căsătoriilor mixte, soții care nu sunt 
germani;

K. întrucât discriminarea pe baze naționale 
a fost ferm denunțată de către petiționari; 
întrucât Oficiul german pentru bunăstarea 
tinerilor („Jugendamt”) ia parte, ca 
urmare a autonomiei sale, în anumite 
cazuri, la dificultățile cu care se confruntă 
părinții străini divorțați care doresc să 
părăsească teritoriul german împreună cu 
copiii lor;

Or. fr

Amendamentul 45
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discriminarea pe baze 
naționale a fost ferm denunțată de către 

K. întrucât petiționarii denunță oficiile 
germane pentru bunăstarea tinerilor de 
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petiționari în cazul Oficiului german 
pentru bunăstarea tinerilor (Jugendamt), 
care – conform petițiilor primite –
discriminează, în cazul căsătoriilor mixte, 
soții care nu sunt germani;

tratament discriminatoriu, în cazul 
căsătoriilor mixte, față de soții care nu sunt 
germani;

Or. de

Amendamentul 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât o serie de petiții sunt depuse 
de persoane cu handicap, care se 
confruntă zilnic cu obstacole care îi 
împiedică să beneficieze de drepturile 
cetățenilor UE, cum ar fi, utilizarea în 
condiții normale a sistemului de 
învățământ, accesul la asigurări sau lipsa 
facilităților de transport public, și atrage 
atenția asupra necesității unui sistem 
coerent în UE, care să determine gradul 
de handicap, a cărui lipsă poate duce 
frecvent la excluderea socială;

Or. en

Amendamentul 47
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât toți cetățenii europeni care se 
confruntă cu justiția unui stat membru au 
dreptul, pentru a se apăra, de acces la 
documente traduse în limba maternă 
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pentru a evita discriminarea pe bază de 
limbă și, îndeosebi, întrucât toți cetățenii 
trebuie să fie informați cu privire la orice 
acțiune în justiție împotriva lor, toate 
acestea într-un termen juridic acceptabil;

Or. fr

Amendamentul 48
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât cele mai mari obstacole în 
calea exercitării cetățeniei active a 
Uniunii reies din lipsa de conștientizare în 
rândul publicului cu privire la drepturile 
lor ca cetățeni ai Uniunii și o lipsă de 
servicii de informații clar structurate și 
larg cunoscute; întrucât, în consecință, în 
contextul cetățeniei Uniunii, nu poate 
exista nicio prioritate mai mare decât cea 
de informare a cetățenilor cu privire la 
drepturile lor pe o bază largă, solidă și 
eficientă, eliminând astfel permanent 
distanța dintre cetățeni și instituții; 
întrucât, prin urmare, toate măsurile
adoptate de către Comisie pentru a 
consolida cetățenia Uniunii trebuie să 
înceapă cu această problemă și trebuie să 
fie dotate cu resurse bugetare suficiente;

Or. de

Amendamentul 49
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât guvernele statelor membre 
trebuie să fie trase mai mult la răspundere 
în multe privințe, pentru eliminarea 
tuturor obstacolelor juridice și 
administrative rămase în calea cetățenilor 
europeni în ceea ce privește exercitarea 
drepturilor lor ca cetățeni ai Uniunii, 
îndeosebi prin consilierea acestora cu 
privire la drepturile lor;

Or. de

Amendamentul 50
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora;

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, prin 
luarea în considerare a dreptului 
procedural și material civil și penal al 
diferitelor state membre, pentru a asigura 
că drepturile cetățenilor UE devin efective 
și că statele membre elimină contradicția 
dintre obstacolele existente în dreptul 
intern din calea acestora;

Or. hu

Amendamentul 51
Stanimir Ilchev
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora;

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; regretă totuși faptul 
că numeroși cetățeni ai UE nu sunt încă 
bine informați cu privire la drepturile lor 
care decurg din cetățenia UE și, astfel, se 
află în imposibilitatea de a beneficia pe 
deplin de aceste drepturi; invită Comisia 
să se asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora;

Or. en

Amendamentul 52
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora;

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora, 
introducând, totodată, măsuri 
administrative care să le faciliteze;
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Or. en

Amendamentul 53
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că statele membre 
elimină obstacolele din calea acestora;

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 
2010, care stabilește obiectivul de 
desființare a obstacolelor în calea 
drepturilor cetățenilor UE, precum și 
propunerile din raport; invită Comisia să se 
asigure că măsurile legislative și 
nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, 
pentru a asigura că drepturile cetățenilor 
UE devin efective și că toate statele 
membre elimină obstacolele din calea 
exercitării depline a acestora;

Or. en

Amendamentul 54
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că este important să se 
sublinieze faptul că măsurile luate pentru 
a elimina obstacolele care împiedică 
validarea drepturilor cetățenilor UE nu 
pot fi în contradicție cu dispozițiile 
relevante ale constituției sau codului civil 
ori penal al unui anumit stat membru sau 
ale jurisprudenței acestuia;

Or. hu
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Amendamentul 55
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre;

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o promovare mai 
bună și activă în fața cetățenilor a 
dreptului de a adresa petiții, îndeosebi prin 
intermediul birourilor Parlamentului 
European din statele membre și prin 
utilizarea corespunzătoare a internetului;

Or. de

Amendamentul 56
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre;

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună distribuție
a informațiilor către cetățeni despre 
dreptul lor de a adresa petiții, îndeosebi 
prin intermediul birourilor Parlamentului 
European din statele membre; invită în 
continuare Comisia să depună mai multe 
eforturi pentru a promova dreptul de a 
adresa o petiție prin intermediul 
birourilor sale în statele membre, rețelele 
sale descentralizate de informare (de 
exemplu, Europe Direct) și toate 
organizațiile care cooperează cu Comisia 
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și cu Parlamentul European (de exemplu, 
partenerii sociali și alte grupuri de 
interese), cu scopul de a ajunge la cât mai 
mulți cetățeni cu putință;

Or. de

Amendamentul 57
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre;

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
– inclusiv justificări și explicații – a 
cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre;

Or. hu

Amendamentul 58
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
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membre; membre, cu scopul de a împărtăși cele mai 
bune practici;

Or. en

Amendamentul 59
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre;

2. constată că, deși dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European este 
prevăzut explicit în tratate, acesta nu este 
suficient de bine cunoscut sau de uzitat și 
solicită, prin urmare, o mai bună informare 
a cetățenilor despre dreptul de a adresa 
petiții, îndeosebi prin intermediul birourilor 
Parlamentului European din statele 
membre și rețeaua mediatorilor naționali;

Or. bg

Amendamentul 60
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că fiecare cetățean, 
persoană fizică sau juridică care are 
reședința sau sediul într-un stat membru 
poate face apel la instituțiile UE într-una 
din limbile tratatelor și trebuie să 
primească un răspuns în aceeași limbă;

Or. el
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Amendamentul 61
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind
inițiativa cetățenească europeană și, mai 
ales, invită instituțiile UE și statele 
membre să ia parte activ la informarea 
cetățenilor cu privire la acest nou
instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită instituțiilor 
UE și statelor membre să introducă în 
mod efectiv și la timp toate elementele 
practice și administrative esențiale din
Regulamentul privind inițiativa 
cetățenească europeană, și într-un mod 
prin care toți cetățenii UE să poată 
beneficia pe deplin de acest instrument;

Or. en

Amendamentul 62
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument, și să dea dovadă de o 
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participare efectivă;

Or. hu

Amendamentul 63
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și permite cetățenilor să fie activ implicați 
în elaborarea politicilor și legislației 
europene; solicită aplicarea efectivă a 
Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
mult mai activ la promovarea acestui nou 
instrument în fața cetățenilor;

Or. de

Amendamentul 64
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
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instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument; consideră, în plus, 
că Comisia pentru petiții este, prin 
experiența sa în relația directă cu 
cetățenii, în măsură să efectueze audieri 
publice ale persoanelor responsabile de 
inițiativele cetățenești europene prevăzute 
la articolul 11 din regulament, indiferent 
dacă au obținut sau nu numărul de 
semnături;

Or. fr

Amendamentul 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument și la asigurarea 
accesului egal și fără bariere al acestora;

Or. hu

Amendamentul 66
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument; propune Comisiei 
Europene să prezinte un raport cu privire 
la punerea în aplicare a inițiativei 
cetățenești europene în fața Comisiei 
pentru petiții;

Or. bg

Amendamentul 67
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument;

3. consideră că inițiativa cetățenească 
europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 
aprilie 2012, constituie primul instrument 
de democrație participativă transnațională 
și va permite cetățenilor să fie mai activ 
implicați în elaborarea politicilor și 
legislației europene; solicită aplicarea 
efectivă, transparentă și responsabilă a 
Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană și, mai ales, invită 
instituțiile UE și statele membre să ia parte 
activ la informarea cetățenilor cu privire la 
acest nou instrument și, îndeosebi, să 
utilizeze „Anul european al cetățenilor” 
ca impuls pentru sensibilizare;
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Or. en

Amendamentul 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că eliminarea barierelor 
din calea dobândirii cetățeniei, precum și 
restricțiile în ceea ce privește pierderea 
cetățeniei, și o participare mai directă a 
cetățenilor prin intermediul partidelor 
politice europene și a inițiativei 
cetățenilor constituie pași decisivi pentru 
a obține „mai multă Europă” și o 
democrație mai esențială;

Or. en

Amendamentul 69
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că dreptul cetățenilor UE 
care locuiesc într-un alt stat membru 
decât statul membru de origine de a vota 
în cadrul alegerilor și de a participa la 
alegeri, atât în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, cât și al alegerilor 
municipale, este cel mai tangibil drept 
pentru persoanele care se deplasează 
peste frontiere și că exercitarea acestui 
drept trebuie să fie scutită de toate 
formalitățile discriminatorii și obstructive; 
invită Comisia și statele membre să 
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sensibilizeze cetățenii cu privire la acest 
drept prin intermediul unor campanii de 
informare specifice înainte de alegerile 
relevante;

Or. de

Amendamentul 70
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia ca, la pregătirea 
raportului său anual cu privire la aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale ale UE, să 
se concentreze nu numai asupra aplicării 
acesteia, ci și a tuturor articolelor din 
Tratatul UE privind drepturile 
fundamentale și asupra situației acestor 
drepturi în Uniunea Europeană; invită 
Comisia să includă în respectivul raport 
informații mai detaliate cu privire la 
problemele identificate de cetățeni, la 
modul în care le-a tratat și la măsurile 
concrete de monitorizare întreprinse;

4. invită Comisia ca, la pregătirea 
raportului său anual cu privire la aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale ale UE, să 
se concentreze nu numai asupra aplicării 
acesteia, ci și a tuturor articolelor din 
Tratatul UE privind drepturile 
fundamentale și asupra situației acestor 
drepturi în Uniunea Europeană; invită 
Comisia să includă în respectivul raport 
informații mai detaliate cu privire la 
punerea în aplicare a Cartei de către 
statele membre atunci când aplică dreptul 
european și cu privire la problemele 
identificate de cetățeni, la modul în care le-
a tratat și la măsurile concrete de 
monitorizare întreprinse; 

Or. fr

Amendamentul 71
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia ca, la pregătirea 4. invită Comisia ca, la pregătirea 
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raportului său anual cu privire la aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale ale UE, să 
se concentreze nu numai asupra aplicării 
acesteia, ci și a tuturor articolelor din 
Tratatul UE privind drepturile 
fundamentale și asupra situației acestor 
drepturi în Uniunea Europeană; invită 
Comisia să includă în respectivul raport 
informații mai detaliate cu privire la 
problemele identificate de cetățeni, la 
modul în care le-a tratat și la măsurile 
concrete de monitorizare întreprinse;

raportului său anual cu privire la aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale ale UE, să 
se concentreze nu numai asupra aplicării 
acesteia, ci și a tuturor articolelor din 
Tratatul UE privind drepturile 
fundamentale și asupra situației acestor 
drepturi în Uniunea Europeană; invită 
Comisia să includă în respectivul raport 
informații mai detaliate cu privire la 
problemele identificate de cetățeni, la 
modul în care le-a tratat și la măsurile 
concrete de monitorizare întreprinse pentru 
a răspunde așteptărilor cetățenilor 
europeni în materie de certitudine 
juridică;

Or. en

Amendamentul 72
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să stabilească criterii 
clare și transparente pentru impunerea 
sau menținerea obstacolelor în calea 
liberei circulații a lucrătorilor, astfel încât 
abuzurile să poată fi evitate;

Or. en

Amendamentul 73
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 
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de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/2001*, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, pentru a permite 
cetățenilor să participe îndeaproape la 
procesul decizional;

de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/20017, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, ușor de utilizat și 
ușor de înțeles, pentru a permite cetățenilor 
să participe îndeaproape la procesul 
decizional; menționează, în acest context, 
importanța centrală a activității
Ombudsmanului European în susținerea 
dreptului de acces la documentele 
instituțiilor Uniunii;

Or. de

Amendamentul 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 
de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/2001*, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, pentru a permite 
cetățenilor să participe îndeaproape la 
procesul decizional;

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 
de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/20017, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, inclusiv 
furnizarea de tehnologii fără obstacole,
pentru a permite cetățenilor să participe 
îndeaproape la procesul decizional;

Or. hu

Amendamentul 75
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 
de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/2001*, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, pentru a permite 
cetățenilor să participe îndeaproape la 
procesul decizional;

5. invită toate instituțiile UE, organismele, 
oficiile și agențiile să se asigure că dreptul 
de acces la documente prevăzut de 
Regulamentul 1049/20017, un drept 
important de care se bucură cetățenii UE, 
este garantat prin îmbunătățirea 
transparenței și facilitarea accesului la 
documente și informații, pentru a permite 
cetățenilor să participe îndeaproape la 
procesul decizional, protejând în același 
timp calitatea corespunzătoare și 
securitatea procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 76
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să asigure 
validitatea oricărei forme de cetățenie și 
să elimine obstacolele culturale, 
lingvistice și tehnologice, sau cele legate 
de informații care inhibă pe toți în mod 
conștient și liber în exercitarea drepturilor 
lor și menținerea responsabilităților lor;

Or. lt

Amendamentul 77
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoscând că dreptul la informație 
este una din pietrele unghiulare ale 
democrației, consideră că un acces mai 
larg la informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a 
primejdui obiectul investigațiilor și că un 
interes public major ar putea justifica 
accesul la aceste dosare, mai ales în 
cazurile în care sunt la mijloc drepturile 
fundamentale, sănătatea umană și 
protecția mediului în fața unor schimbări 
ireversibile;

6. recunoaște că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației 
și solicită mai multă transparență, pentru 
a permite un acces mai larg la informații, 
fără ca divulgarea documentelor interne 
să poată afecta procesul decizional;

Or. fr

Amendamentul 78
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoscând că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană și protecția mediului în 
fața unor schimbări ireversibile;

6. recunoscând că dreptul de acces la 
informație este una din pietrele unghiulare 
ale democrației, subliniază faptul că 
accesul la informații nu poate conduce la 
încălcarea altor drepturi fundamentale, 
cum ar fi dreptul la securitate, 
confidențialitate sau protecția datelor; 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană și protecția mediului în 
fața unor schimbări ireversibile, atâta timp 
cât protecția secretelor comerciale și a 
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informațiilor sensibile referitoare la 
cazuri în instanță, cazuri de concurență și 
dosarele angajaților sunt protejate; 
subliniază faptul că pe timp de criză, când 
încrederea în instituții este periclitată, 
accesul la informații reprezintă interesul 
primar al cetățenilor care doresc să 
înțeleagă deliberările politice și 
economice care stau la baza procesului 
decizional; 

Or. en

Amendamentul 79
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoscând că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană și protecția mediului în 
fața unor schimbări ireversibile;

6. recunoscând că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană și protecția mediului în 
fața unor schimbări ireversibile, precum și 
dacă se desfășoară proceduri cu privire la 
discriminarea împotriva anumitor 
minorități sau pentru încălcarea 
demnității umane;

Or. hu

Amendamentul 80
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoscând că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană și protecția mediului în 
fața unor schimbări ireversibile;

6. recunoscând că dreptul la informație este 
una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la 
informațiile privind investigațiile și 
dosarele de încălcare a legislației ar putea 
fi permis de către Comisie, fără a primejdui 
obiectul investigațiilor și că un interes 
public major ar putea justifica accesul la 
aceste dosare, mai ales în cazurile în care 
sunt la mijloc drepturile fundamentale, 
sănătatea umană sau a animalelor și 
protecția mediului în fața unor schimbări 
ireversibile;

Or. it

Amendamentul 81
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să evalueze cu atenție 
problema dacă legislația și practicile 
statelor membre încalcă drepturile 
cetățenilor UE în Tratatul CE și directivă 
și faptul că acestea nu plasează o povară 
nejustificată asupra cetățenilor UE și 
familiilor acestora, restricționând în mod 
direct dreptul lor la libera circulație;

Or. el

Amendamentul 82
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat 
sau limitat;

7. încurajează Comisia să își continue 
eforturile actuale de a se asigura că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație. În acest 
context, invită Comisia să prezinte o 
evaluare a politicilor referitoare la libera 
circulație în 2013 și să propună mijloace 
concrete pentru a sprijini aplicarea 
libertății de circulație, îndeosebi la nivel 
local;

Or. fr

Amendamentul 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
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cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat;

cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate sau 
să tolereze practici inacceptabile, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat, sau dacă sunt puse în aplicare 
practici care au ca rezultat discriminarea 
indirectă;

Or. hu

Amendamentul 84
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat;

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept, 
precum și să le abroge cât mai curând 
posibil pe toate cele care sunt în vigoare 
în prezent; solicită Comisiei, de asemenea, 
să-și intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat;
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Or. hu

Amendamentul 85
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea acestui drept; 
solicită Comisiei, de asemenea, să-și 
intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului 
cetățenilor la libera circulație și să le 
acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat;

7. solicită Comisiei să se asigure că statele 
membre transpun și pun în aplicare în mod 
corect Directiva privind dreptul la libera 
circulație, făcând uz pe deplin de 
competența sa de a iniția acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor; 
solicită tuturor statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic 
existente în calea liberei circulații a 
cetățenilor și să nu introducă proceduri 
administrative greoaie și nejustificate, de 
natură să limiteze aplicarea și exercitarea
acestui drept; solicită Comisiei, de 
asemenea, să-și intensifice eforturile 
vizând creșterea gradului de conștientizare 
a dreptului cetățenilor la libera circulație și 
să le acorde asistență în exercitarea acestui 
drept, îndeosebi atunci când este negat sau 
limitat;

Or. en

Amendamentul 86
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
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piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

piețele muncii de pe teritoriile lor8 să le 
abroge imediat în temeiul principiului 
egalității, nediscriminării, a naturii sale 
nejustificate și a solidarității, și să le ofere 
cetățenilor din statele membre afectate 
acces liber la piața forței de muncă;

Or. hu

Amendamentul 87
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să 
ajungă la o soluție rapidă, astfel încât 
drepturile asociate cetățeniei europene în 
materie de ocupare a forței de muncă să 
nu mai fie limitate timp îndelungat pentru 
cetățenii români și bulgari;

Or. fr

Amendamentul 88
Tatjana Ždanoka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să-și 
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revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să 
mențină aceste măsuri pentru cel mai 
scurt timp posibil;

Or. es

Amendamentul 90
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2012;

Or. bg

Amendamentul 91
Angelika Werthmann



PE480.601v01-00 48/105 AM\889626RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens
până la sfârșitul anului 2011;

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens;

Or. de

Amendamentul 92
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor* să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens 
până la sfârșitul anului 2011;

8. solicită statelor membre care au decis să 
introducă sau să aplice în continuare 
dispozițiile tranzitorii de restricționare a 
accesului cetățenilor români și bulgari la 
piețele muncii de pe teritoriile lor8 să-și 
revizuiască deciziile adoptate în acest sens; 
reamintește acestor țări că o astfel de 
prelungire a măsurilor de restricționare 
este acceptabilă numai în cazul în care 
țările se confruntă cu tulburări grave pe 
piața ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că tratatele de 
aderare la UE ale României și Bulgariei 
au inclus un moratoriu de șapte ani, până 
la 1 ianuarie 2014, cu privire la 
capacitatea resortisanților lor de a se 
bucura de dreptul de liberă circulație a 
lucrătorilor în cadrul UE, și că dispozițiile 
tranzitorii prevăzute în aceste tratate au 
inclus posibilitatea ca un stat membru să 
poată solicita autorizarea de a reimpune 
restricții cu privire la acest drept în cazul 
în care se confruntă cu probleme grave pe 
piața forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 94
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate*; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor 
căsătorite de sex opus, ci și partenerului 
înregistrat, membrului de familie sau 
partenerului cu care cetățeanul Uniunii 
are o relație stabilă, atestată 
corespunzător, inclusiv celor din cuplurile
de același sex, pe baza principiilor 
recunoașterii reciproce, egalității, 
nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive de sex, religie sau naționalitate9

și de a pune în aplicare integral drepturile 
acordate în temeiul articolelor 2 și 3 din 
Directiva 2004/38/CE; solicită Comisiei să 
se asigure că directiva este aplicată cu 
strictețe, bazându-se pe analizele și 
concluziile prezentate în rapoartele 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, precum și să 
monitorizeze aceste aspecte;
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familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

Or. it

Amendamentul 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate9; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație 
stabilă, atestată corespunzător, inclusiv 
celor din cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora; își reiterează 
apelul adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat; 
în această privință, solicită Comisiei să se 
asigure că directiva este aplicată cu 
strictețe, bazându-se pe analizele și 
concluziile prezentate în rapoartele 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, precum și să 
monitorizeze aceste aspecte;

Or. en
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Amendamentul 96
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate2; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație stabilă, 
atestată corespunzător, inclusiv celor din 
cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de naționalitate1; își 
reiterează apelul adresat statelor membre 
de a pune în aplicare integral drepturile 
acordate în temeiul articolelor 2 și 3 din 
Directiva 2004/38/CE nu doar persoanelor 
căsătorite de sex opus, ci și partenerului 
înregistrat, membrului de familie sau 
partenerului cu care cetățeanul Uniunii are 
o relație stabilă, atestată corespunzător, pe 
baza principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

Or. lt

Amendamentul 97
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

                                               
1 A se vedea, inter alia, Petițiile 0155/2011 și 0381/2011.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate*; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație stabilă, 
atestată corespunzător, inclusiv celor din 
cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate9; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație stabilă, 
atestată corespunzător, inclusiv celor din 
cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte; sprijină 
acțiunea Comisiei de a facilita libera 
circulație a documentelor administrative 
de stare civilă până în 2013;

Or. fr

Amendamentul 98
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 

9. își reiterează apelurile lansate în repetate 
rânduri la adresa statelor membre de a 
asigura libera circulație pentru toți cetățenii 
UE și familiile acestora, fără discriminare 
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pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate*; își reiterează apelul 
adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație stabilă, 
atestată corespunzător, inclusiv celor din 
cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

pe motive legate de orientarea sexuală sau 
de naționalitate9; în plus față de cele de 
mai sus, subliniază, de asemenea, faptul 
că ia în considerare în mare măsură și 
respectă dispozițiile și concluziile incluse 
în constituțiile statelor membre și 
legislațiile privind familia; își reiterează 
apelul adresat statelor membre de a pune în 
aplicare integral drepturile acordate în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 
2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite 
de sex opus, ci și partenerului înregistrat, 
membrului de familie sau partenerului cu 
care cetățeanul Uniunii are o relație stabilă, 
atestată corespunzător, inclusiv celor din 
cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, 
egalității, nediscriminării, demnității și al 
respectului față de viața privată și de 
familie; în această privință, solicită 
Comisiei să se asigure că directiva este 
aplicată cu strictețe, bazându-se pe 
analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, precum 
și să monitorizeze aceste aspecte;

Or. hu

Amendamentul 99
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște că există unele obstacole 
care împiedică cetățenii UE să se bucure 
pe deplin de drepturile lor electorale 
atunci când se află într-o țară diferită de 
țara lor de origine; este conștient de faptul 
că găsirea unui echilibru adecvat între 
exercitarea drepturilor individuale și 
menținerea interesului comun nu este o 
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sarcină ușoară; invită statele membre să 
găsească soluții mai bune pentru 
îmbunătățirea normelor care 
reglementează alegerile sau, cel puțin, să 
promoveze cele mai bune proceduri peste 
tot unde acestea există în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să emită orientări clare 
și să inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva acelor 
state membre care încalcă articolul 2 și 
articolul 3 din Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora, prin negarea 
persoanelor căsătorite de același sex, a 
partenerilor înregistrați de același sex și 
de sex opus, sau a partenerilor de același 
sex sau de sex opus aflați într-o relație 
stabilă și atestată și familiilor acestora 
dreptul la liberă circulație și ședere, sau 
facilitarea acestora; invită Comisia să 
examineze transpunerea pe deplin a 
Directivei 2004/38/CE în coroborare cu 
articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale, și să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva statelor membre care 
discriminează persoanele căsătorite de 
același sex, persoanele transsexuale, 
membrii de familie din țări terțe și romii;

Or. en
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Amendamentul 101
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise 
la numeroasele petiții primite care au 
drept obiect recunoașterea documentelor 
de stare civilă și a efectelor lor10 și 
reliefează, prin urmare, importanța 
realizării de progrese cât mai rapide 
posibil în direcția recunoașterii reciproce 
a statutului căsătoriilor între persoane de 
același sex și a parteneriatelor între 
persoane de același sex și de sex diferit 
recunoscute pe întregul teritoriu al UE și 
a eliminării discriminării pe motive de 
orientare sexuală sau tip de relație 
(parteneriat civil sau căsătorie);solicită 
Comisiei, de asemenea, să prezinte de 
urgență propuneri legislative adecvate în 
acest sens;

eliminat

Or. it

Amendamentul 102
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex și 

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor10 și solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte propuneri 
legislative care permit tuturor statelor 
membre să asigure cadrul legislativ și 
posibilitatea procedurală pe baza căreia 
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a parteneriatelor între persoane de același 
sex și de sex diferit recunoscute pe întregul 
teritoriu al UE și a eliminării 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență 
propuneri legislative adecvate în acest 
sens;

statele membre care nu reglementează 
statutul legal al căsătoriilor între persoane 
de același sex și a parteneriatelor între 
persoane de același sex și de sex diferit 
recunoscute să acceseze documentele 
menționate, să le obțină pe acestea și 
recunoașterea lor, în temeiul dreptului la 
nondiscriminare;

Or. hu

Amendamentul 103
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex 
și a parteneriatelor între persoane de 
același sex și de sex diferit recunoscute pe 
întregul teritoriu al UE și a eliminării 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență propuneri 
legislative adecvate în acest sens;

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor10 și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
parteneriatelor între persoane de același sex 
și de sex diferit recunoscute pe întregul 
teritoriu al UE și a eliminării discriminării 
pe motive de tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență propuneri 
legislative adecvate în acest sens;

Or. lt

Amendamentul 104
Jarosław Leszek Wałęsa
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex și 
a parteneriatelor între persoane de același 
sex și de sex diferit recunoscute pe 
întregul teritoriu al UE și a eliminării 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență 
propuneri legislative adecvate în acest 
sens;

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor10 și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex în 
statele membre care recunosc astfel de 
căsătorii, și a eliminării discriminării pe 
motive de orientare sexuală sau tip de 
relație (parteneriat civil sau căsătorie);

Or. en

Amendamentul 105
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex 
și a parteneriatelor între persoane de 
același sex și de sex diferit recunoscute pe 

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor10 și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a documentelor 
administrative referitoare la căsătoriile
sau la parteneriatele între persoane de 
același sex și de sex diferit pe întregul 
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întregul teritoriu al UE și a eliminării 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență propuneri 
legislative adecvate în acest sens;

teritoriu al UE și a eliminării discriminării 
pe motive de orientare sexuală sau tip de 
relație (parteneriat civil sau 
căsătorie);solicită Comisiei, de asemenea, 
să prezinte de urgență propuneri legislative 
cu privire la recunoașterea reciprocă a 
documentelor administrative de orice fel;

Or. fr

Amendamentul 106
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului
căsătoriilor între persoane de același sex 
și a parteneriatelor între persoane de 
același sex și de sex diferit recunoscute pe 
întregul teritoriu al UE și a eliminării 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau tip de relație (parteneriat civil 
sau căsătorie);solicită Comisiei, de 
asemenea, să prezinte de urgență propuneri 
legislative adecvate în acest sens;

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor10 și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
parteneriatelor între persoane de același sex 
și de sex diferit recunoscute pe întregul 
teritoriu al UE și a eliminării discriminării 
pe motive de orientare sexuală sau tip de 
relație (parteneriat civil sau 
căsătorie);solicită Comisiei, de asemenea, 
să prezinte de urgență propuneri legislative 
adecvate în acest sens; solicită Comisiei și 
statelor membre să utilizeze asistența 
financiară și socială pentru a încuraja 
formarea unităților de familie și pentru a 
facilita sprijinirea copiilor lor, îndeosebi 
pentru familiile numeroase;

Or. it

Amendamentul 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă și a efectelor lor* și reliefează, prin 
urmare, importanța realizării de progrese 
cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex și 
a parteneriatelor între persoane de același 
sex și de sex diferit recunoscute pe întregul 
teritoriu al UE și a eliminării discriminării 
pe motive de orientare sexuală sau tip de 
relație (parteneriat civil sau 
căsătorie);solicită Comisiei, de asemenea, 
să prezinte de urgență propuneri legislative 
adecvate în acest sens;

10. solicită Comisiei să acorde o atenție 
sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept 
obiect recunoașterea documentelor de stare 
civilă – inclusiv accesul neîngrădit la 
aceste documente al persoanelor cu 
handicap – și a efectelor lor10 și reliefează, 
prin urmare, importanța realizării de 
progrese cât mai rapide posibil în direcția 
recunoașterii reciproce a statutului 
căsătoriilor între persoane de același sex și 
a parteneriatelor între persoane de același 
sex și de sex diferit recunoscute pe întregul 
teritoriu al UE și a eliminării discriminării 
pe motive de orientare sexuală sau tip de 
relație (parteneriat civil sau 
căsătorie);solicită Comisiei, de asemenea, 
să prezinte de urgență propuneri legislative 
adecvate în acest sens;

Or. hu

Amendamentul 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. atrage atenția Comisiei asupra 
faptului că audierea suspecților și a 
inculpaților cu handicap, inclusiv părțile 
vătămate în cazul infracțiunilor, trebuie 
să aibă parte, în cazul în care solicită 
acest lucru, de interpreți adecvați în 
limbajul semnelor, în interesul protejării 
drepturilor lor și al menținerii demnității 
acestora și îndeamnă statele membre să 
asigure acest lucru;

Or. hu
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Amendamentul 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să prezinte de urgență 
o propunere ambițioasă privind 
recunoașterea reciprocă completă a 
efectelor actelor de stare civilă din UE, 
astfel încât să se depășească în cele din 
urmă obstacolele juridice și 
administrative cu care se confruntă 
cetățenii atunci când se deplasează în 
cadrul UE, inclusiv persoanele căsătorite 
de același sex, partenerii înregistrați de 
sex opus și de același sex, sau partenerii 
de același sex și de sex opus aflați într-o 
relație stabilă atestată, precum și familiile 
acestora, inclusiv copiii lor;

Or. en

Amendamentul 110
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la 
baza Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 

11. reamintește că, în conformitate cu 
Directiva privind dreptul la libera 
circulație, restricțiile asupra libertății de 
circulație și de ședere pe motive de ordine 
publică sau de siguranță publică nu pot fi 
impuse decât dacă se întemeiază exclusiv 
pe conduita persoanei în cauză, fără nicio 
discriminare pe motive cum ar fi originea 
etnică sau națională, și că lipsa de mijloace 
economice nu poate fi utilizată ca 
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pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14);

justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14);

Or. fr

Amendamentul 111
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14); 

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14); cu toate acestea, consideră ca fiind 
importantă realizarea unui studiu al 
fluxurilor migratoare ale lucrătorilor în 
țările Uniunii Europene; 

Or. it

Amendamentul 112
Zoltán Bagó
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14);

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14), sau cu alte scopuri de despăgubire, 
sancționare sau descalificare;

Or. hu

Amendamentul 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 

11. evidențiază faptul că expulzările în 
masă reprezintă o încălcare a Directivei 
privind dreptul la libera circulație, 
contravenind, în plus, valorilor și 
principiilor fundamentale care stau la baza 
Uniunii Europene; reamintește că, în 
conformitate cu Directiva privind dreptul la 
libera circulație, restricțiile asupra libertății 
de circulație și de ședere pe motive de 
ordine publică sau de siguranță publică nu 
pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, 
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fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de 
mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14);

fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
handicapul sau originea etnică sau 
națională, și că lipsa de mijloace 
economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a 
cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 
14);

Or. hu

Amendamentul 114
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare
pe motive de rasă și etnie și le solicită să 
pună capăt tuturor cazurilor de 
persecuție, evacuare și expulzare; solicită 
tuturor statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea 
integrării romilor, conform Rezoluției 
Parlamentului European din 9 martie 2011 
privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor* și comunicării „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2012”* și să promoveze și 
să apere drepturile fundamentale ale 
acestora;

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, minoritățile, pe motive de rasă și 
etnie; solicită tuturor statelor membre și 
UE să-și asume răspunderea comună 
pentru promovarea integrării romilor, 
conform Rezoluției Parlamentului 
European din 9 martie 2011 privind 
Strategia UE privind incluziunea romilor11

și comunicării „Un cadru UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor 
până în 2012”12 și să promoveze și să apere 
drepturile fundamentale ale acestora;

Or. fr

Amendamentul 115
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită tuturor 
statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea 
integrării romilor, conform Rezoluției 
Parlamentului European din 9 martie 2011 
privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor* și comunicării „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2020”* și să promoveze și 
să apere drepturile fundamentale ale 
acestora;

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită anularea și 
abrogarea actelor normative care conțin 
referințe directe sau indirecte sau 
dispoziții care prevăd persecuția, 
evacuarea, expulzarea forțată sau 
confiscarea bunurilor care aparțin 
romilor sau altor grupuri minoritare 
locale; solicită tuturor statelor membre și 
UE să-și asume răspunderea comună 
pentru promovarea integrării romilor, 
conform Rezoluției Parlamentului 
European din 9 martie 2011 privind 
Strategia UE privind incluziunea romilor11

și comunicării „Un cadru UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor 
până în 2020”12 și să promoveze și să apere 
drepturile fundamentale ale acestora;

Or. hu

Amendamentul 116
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită tuturor 
statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea 
integrării romilor, conform Rezoluției 
Parlamentului European din 9 martie 2011 

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită tuturor 
statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea 
integrării romilor, acordându-le aceleași 
drepturi și datorii precum celorlalți 
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privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor*și comunicării „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2020”* și să promoveze și 
să apere drepturile fundamentale ale 
acestora;

cetățeni europeni, conform Rezoluției 
Parlamentului European din 9 martie 2011 
privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor11 și comunicării „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2020”12 și să promoveze și 
să apere drepturile fundamentale ale 
acestora;

Or. it

Amendamentul 117
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită tuturor 
statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea 
integrării romilor, conform Rezoluției 
Parlamentului European din 9 martie 2011 
privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor* și comunicării „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2020”* și să promoveze și 
să apere drepturile fundamentale ale 
acestora;

12. îndeamnă statele membre să abolească 
politicile care discriminează, fie direct, fie 
indirect, romii și alte grupuri minoritare pe 
motive de rasă și etnie și le solicită să pună 
capăt tuturor cazurilor de persecuție, 
evacuare și expulzare; solicită tuturor 
statelor membre și UE să-și asume 
răspunderea comună pentru promovarea și 
facilitarea integrării romilor, conform 
Rezoluției Parlamentului European din 9 
martie 2011 privind Strategia UE privind 
incluziunea romilor11 și comunicării „Un 
cadru UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor până în 2020”12 și să 
promoveze și să apere drepturile 
fundamentale ale acestora;

Or. en

Amendamentul 118
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. 
insistă ca Comisia să inițieze o procedură 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva tuturor statelor membre care au 
în vigoare acte normative ce permit 
persecutarea, evacuarea sau eventuala 
expulzare forțată a romilor sau a altor 
grupuri minoritare;

Or. hu

Amendamentul 119
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să coreleze prioritățile 
legate de incluziunea socială cu un set clar 
de obiective care să includă protecția 
cetățenilor împotriva discriminării în toate 
domeniile vieții și promovarea dialogului 
social dintre romi și populația neromă cu 
scopul de a combate rasismul și 
xenofobia; solicită Comisiei, în calitatea sa 
de gardian al tratatelor, să se asigure că 
legislația din domeniu este pusă în aplicare 
pe deplin și că se impun sancțiunile 
adecvate pentru criminalitatea cu motivație 
rasială*

13. solicită Comisiei să coreleze prioritățile 
legate de incluziunea socială cu un set clar 
de obiective care să includă protecția 
cetățenilor, și îndeosebi a minorităților,
împotriva discriminării în toate domeniile 
vieții; solicită Comisiei, în calitatea sa de 
gardian al tratatelor, să se asigure că 
legislația din domeniu este pusă în aplicare 
pe deplin și că se impun sancțiunile 
adecvate pentru criminalitatea cu motivație 
rasială13;

Or. fr

Amendamentul 120
Tatjana Ždanoka
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este preocupat de situația apatrizilor 
rezidenți permanenți ai statelor membre, 
îndeosebi, în Letonia și Estonia1; invită, 
în această privință, statele membre, să 
introducă sistematic soluții juste pe baza 
recomandărilor organizațiilor 
internaționale; consideră că aceste 
persoane ar trebui să aibă dreptul de a 
participa la alegerile locale;
__________________
1A se vedea, inter alia, petițiile 1263/07 și 
1746/08.

Or. en

Amendamentul 121
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește că aproximativ 
80 de milioane de persoane cu handicap 
din Uniunea Europeană se confruntă în 
continuare cu obstacole adesea imposibile 
atunci când își exercită dreptul de liberă 
circulație în calitate de cetățeni ai 
Uniunii; prin urmare, invită instituțiile 
europene și statele membre să faciliteze 
accesul persoanelor cu handicap la toate 
mijloacele de transport și infrastructura 
asociată cât mai curând posibil, în 
conformitate cu „Strategia europeană 
2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap” (COM(2010)0636) și cu 
raportul din proprie inițiativă al 
Parlamentului European elaborat pe baza 
acesteia (2010/2272 ); de asemenea, 
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atrage atenția, în acest context, asupra 
numărului disproporționat de mare de 
persoane în vârstă cu mobilitate redusă;

Or. de

Amendamentul 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei să monitorizeze 
aplicarea corectă de către statele membre a 
regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, punând 
accentul pe noile aspecte introduse de 
regulamentele 883/2004 și 987/2009, care 
au intrat în vigoare la 1 mai 2010;

14. solicită Comisiei să monitorizeze 
aplicarea corectă de către statele membre a 
regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, punând 
accentul îndeosebi pe egalitatea de gen și 
noile aspecte introduse de regulamentele 
883/2004 și 987/2009, care au intrat în 
vigoare la 1 mai 2010;

Or. en

Amendamentul 123
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. deși dreptul la liberă circulație și 
ședere este ferm ancorat în dreptul primar 
al Uniunii și, în general, în dreptul 
derivat, aplicarea normelor juridice 
rămâne nesatisfăcătoare și presupune 
dificultăți pentru cetățenii care doresc să 
își exercite drepturile. Statele membre ar 
trebui să contribuie la eliminarea tuturor 
obstacolelor administrative și juridice 
rămase care le-au fost transmise de 
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autoritățile europene și de Comisia pentru 
petiții. Un efort deosebit ar trebui să fie 
depus față de muncitorii necalificați sau 
cu handicap, pentru a satisface dorința 
acestora de mobilitate profesională, de 
schimburi și formare profesională; un 
răspuns ar putea fi, de exemplu, crearea 
unui program Erasmus al persoanelor cu 
handicap;

Or. fr

Amendamentul 124
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște faptul că numeroase 
confuzii juridice și obstacole 
organizatorice cu privire la cooperarea 
între statele membre (aranjamente 
impenetrabile de restituiri, schimbul slab 
de informații și de date etc.), precum și o 
lipsă de informare în rândul pacienților și 
furnizorilor de servicii medicale trebuie să 
fie depășite în vederea utilizării depline a 
asistenței medicale transfrontaliere; invită 
Comisia și statele membre să utilizeze cât 
mai mult posibil potențialul existent 
pentru e-sănătate și telemedicină, pentru 
a simplifica asistența medicală 
transfrontalieră și pentru a îmbunătăți 
calitatea și eficiența serviciilor medicale 
naționale, aderând totodată, pe deplin, la 
dispozițiile europene privind protecția 
datelor;

Or. de

Amendamentul 125
Philippe Boulland
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Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. consideră că convergența normelor 
europene în materie fiscală și socială și o 
armonizare a sistemelor naționale de 
securitate socială sunt soluții viabile 
pentru a evita coordonarea dificilă între 
statele membre a modalităților detaliate 
ale propriului lor sistem; prin urmare, 
consideră că administrațiile naționale, 
regionale și locale se confruntă cu mai 
puține dificultăți în aplicarea normelor, 
iar cetățenii europeni ar avea parte de o 
simplificare a procedurilor;

Or. fr

Amendamentul 126
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. recunoaște că cele mai mari 
obstacole care îi împiedică pe cetățeni să 
beneficieze de cea mai vastă gamă de 
produse și prețuri competitive disponibile 
pe piața unică sunt, pe de o parte, lipsa de 
cunoaștere a drepturilor consumatorilor 
în alte țări europene, și lipsa de încredere 
în aceste drepturi, pe de altă parte; prin 
urmare, sprijină Comisia în eforturile sale 
de a permite un acces mai ușor, inclusiv 
acces online, la procesele alternative de 
arbitraj pentru achizițiile transfrontaliere 
în cadrul Uniunii, care reprezintă o 
alternativă mai rapidă și mai eficientă din 
punctul de vedere al costurilor aferente 
procedurilor judiciare;
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Or. de

Amendamentul 127
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. consideră că dreptul la informare al 
pacienților este primordial; constată, 
astfel, cu îngrijorare, faptul că mulți 
cetățeni sunt slab informați cu privire la 
procedurile de rambursare a cheltuielilor 
medicale în străinătate, considerând, de 
prea multe ori, că gratuitatea anumitor 
servicii de îngrijire la domiciliu este 
garantată în străinătate prin intermediul 
cardului european de asigurări de 
sănătate;

Or. fr

Amendamentul 128
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 14d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. sprijină introducerea unui sistem 
electronic pentru schimbul de informații 
între statele membre cu privire la datele 
de securitate socială, pentru a accelera 
procedurile de înregistrare și plată a 
ajutorului, dar care contribuie, de 
asemenea, la combaterea fraudei în 
domeniul beneficiilor;

Or. fr
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Amendamentul 129
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că modernizarea Directivei 
privind calificările ar trebui să se axeze pe 
simplificarea surselor de informare aflate 
în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa 
ta”;

17. consideră că actualizarea Directivei 
privind calificările ar trebui să se axeze pe 
eliminarea obstacolelor din calea 
mobilității în învățământ, acordând o 
atenție deosebită tinerilor și, totodată, pe 
simplificarea surselor de informare aflate 
în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa 
ta”;

Or. en

Amendamentul 130
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că modernizarea Directivei 
privind calificările ar trebui să se axeze pe 
simplificarea surselor de informare aflate 
în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa 
ta”;

17. consideră că modernizarea Directivei 
privind recunoașterea calificărilor ar 
trebui să se axeze pe simplificarea surselor 
de informare aflate în prezent la dispoziția 
profesioniștilor și să asigure coordonarea 
cu portalul „Europa ta”;

Or. fr

Amendamentul 131
Nikolaos Salavrakos
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că modernizarea Directivei 
privind calificările ar trebui să se axeze pe 
simplificarea surselor de informare aflate 
în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa 
ta”;

17. consideră că modernizarea Directivei 
privind calificările ar trebui să se axeze pe 
simplificarea surselor de informare aflate 
în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa 
ta”; trebuie, totodată, să orienteze și să 
consilieze lucrătorii mobili cu privire la 
oportunitățile de angajare ale acestora și 
la condițiile de viață și de muncă în UE;

Or. el

Amendamentul 132
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. propune Comisiei să sensibilizeze 
cetățenii cu privire la riscurile de ocupare 
a forței de muncă ilegale, precum și la 
beneficiile obținerii unui loc de muncă 
legal (avantaje fiscale, sociale, dreptul la 
formare profesională, dreptul la cetățenie, 
la locuință, la reîntregirea familiei, 
accesul copiilor la educație, la ucenicie), 
prin intermediul instrumentelor deja 
existente (EURES,...);

Or. fr

Amendamentul 133
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. propune crearea unui portal web 
specific și actualizat periodic, care să 
permită administrațiilor naționale, 
regionale sau locale să semnaleze 
sectoarele profesionale în căutare de 
lucrători, pentru a facilita mobilitatea 
voluntară;

Or. fr

Amendamentul 134
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că una dintre petițiile 
pendinte de cel mai mult timp se referă la
tratamentul discriminatoriu la care au fost 
supuși lectorii de limbi străine („lettori”) 
în mai multe universități italiene17; solicită 
Comisiei să procedeze la o analiză mai 
aprofundată a așa-numitei „reforme 
Gelmini”, care a intrat în vigoare în 
decembrie 2010; solicită autorităților 
italiene și universităților în cauză să 
soluționeze de urgență acest caz;

19. reamintește tratamentul discriminatoriu 
la care au fost supuși lectorii de limbi 
străine în mai multe universități europene; 
solicită Comisiei să analizeze un cadru 
comun;

Or. it

Amendamentul 135
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că una dintre petițiile 
pendinte de cel mai mult timp se referă la 
tratamentul discriminatoriu la care au fost 
supuși lectorii de limbi străine („lettori”) în 
mai multe universități italiene*; solicită 
Comisiei să procedeze la o analiză mai 
aprofundată a așa-numitei „reforme 
Gelmini”, care a intrat în vigoare în 
decembrie 2010; solicită autorităților 
italiene și universităților în cauză să 
soluționeze de urgență acest caz;

19. reamintește că una dintre petițiile 
pendinte de cel mai mult timp se referă la 
tratamentul discriminatoriu la care au fost 
supuși lectorii de limbi străine („lettori”) în 
mai multe universități italiene17; solicită 
Comisiei să procedeze la o analiză mai 
aprofundată a așa-numitei „reforme 
Gelmini”, care a intrat în vigoare în 
decembrie 2010; solicită autorităților 
italiene și universităților în cauză să 
soluționeze de urgență acest caz; consideră 
totuși că nu este un caz izolat și că, prin 
urmare, mediatorii din statele membre 
s-ar putea reuni pentru a discuta despre 
soluțiile care trebuie aplicate în Europa;

Or. fr

Amendamentul 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003* stabilește principiul potrivit 
căruia copiii ar trebui să-și poată menține 
relațiile cu ambii părinți după despărțirea 
acestora, chiar dacă părinții trăiesc în state 
membre diferite; semnalează faptul că, deși 
introducerea și aplicarea de norme de drept 
material referitoare la drepturile de acces 
ține, în prezent, de competența statelor 
membre, acestea din urmă, în exercitarea 
competențelor lor, trebuie să respecte 
dreptul Uniunii, în special dispozițiile 
tratatului referitoare la libertatea tuturor 
cetățenilor UE de a se deplasa și de a locui 
într-un alt stat membru*;

20. reamintește că Regulamentul (CE) 
nr. 2201/200318 stabilește principiul 
potrivit căruia copiii ar trebui să-și poată 
menține relațiile cu ambii părinți după 
despărțirea acestora, chiar dacă părinții 
trăiesc în state membre diferite; 
semnalează faptul că, deși introducerea și 
aplicarea de norme de drept material 
referitoare la drepturile de acces ține, în 
prezent, de competența statelor membre, 
acestea din urmă, în exercitarea 
competențelor lor, trebuie să respecte 
dreptul Uniunii, în special dispozițiile 
tratatului referitoare la libertatea tuturor 
cetățenilor UE de a se deplasa și de a locui 
într-un alt stat membru19, precum și 
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menținerea legăturilor între părinți și 
copii, bunici și nepoți sau frați și surori. 
Adaugă faptul că întârzierile uneori de 
lungă durată și numărul de proceduri la 
care sunt constrânși părinții care doresc 
să se întoarcă în țara de origine cu copiii 
lor reprezintă un obstacol în calea liberei 
circulații a cetățenilor europeni;

Or. fr

Amendamentul 137
Tatjana Ždanoka

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că Regulamentul (CE) nr. 
2201/2003* stabilește principiul potrivit 
căruia copiii ar trebui să-și poată menține 
relațiile cu ambii părinți după despărțirea 
acestora, chiar dacă părinții trăiesc în state 
membre diferite; semnalează faptul că, deși 
introducerea și aplicarea de norme de drept 
material referitoare la drepturile de acces 
ține, în prezent, de competența statelor 
membre, acestea din urmă, în exercitarea 
competențelor lor, trebuie să respecte 
dreptul Uniunii, în special dispozițiile 
tratatului referitoare la libertatea tuturor 
cetățenilor UE de a se deplasa și de a locui 
într-un alt stat membru*;

20. reamintește că Regulamentul (CE) 
nr. 2201/200318 stabilește principiul 
potrivit căruia copiii ar trebui să-și poată 
menține relațiile cu ambii părinți după 
despărțirea acestora, chiar dacă părinții 
trăiesc în state membre diferite; 
semnalează faptul că, deși introducerea și 
aplicarea de norme de drept material 
referitoare la drepturile de acces ține, în 
prezent, de competența statelor membre, 
acestea din urmă, în exercitarea 
competențelor lor, trebuie să respecte 
dreptul Uniunii, în special dispozițiile 
tratatului referitoare la libertatea tuturor 
cetățenilor UE de a se deplasa și de a locui 
într-un alt stat membru19; invită Comisia 
să investigheze presupusa discriminare 
împotriva partenerilor de altă 
naționalitate decât cea germană în 
căsătoriile mixte în cazul Oficiului 
german pentru bunăstarea tinerilor
(„Jugendamt”); 

Or. en
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Amendamentul 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază faptul că autoritățile 
publice au datoria de a identifica și 
elimina obstacolele și barierele care 
restricționează accesul persoanelor cu 
handicap de a beneficia de drepturile 
cetățenilor UE, cum ar fi, facilități și 
servicii puse la dispoziția publicului, în 
general, inclusiv transport, instituții și 
locuri publice, învățământ și informații 
publice, folosind mijloace de comunicare 
adecvate pentru tipul de handicap în 
cauză și fără întârzieri sau costuri 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. statele care doresc să modifice 
documentele de stare civilă ale unui copil, 
recunoscute într-un stat membru al 
Uniunii, trebuie să informeze statul 
membru în cauză cu privire la dorința sa 
de le modifica, astfel încât documentele 
precum certificatele de naștere să nu 
poată fi modificate pentru a șterge 
originea identitară a unui copil;

Or. fr
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Amendamentul 140
Zoltán Bagó

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. dispozițiile relevante ale legislației 
UE și ale acordului care prevede că toți 
cetățenii UE au dreptul de a călători și de 
a locui în alte state membre nu pot, cu 
referire la dreptul de acces, să încalce sau 
să împiedice aplicarea dispozițiilor 
prohibitive ale statului membru în cauză –
care se bazează pe protecția copilului, 
siguranța vieții, sau pe alte motive 
raționale și justificate – ori hotărârea 
definitivă a statului membru în cauză care 
are un domeniu de aplicare teritorial;

Or. hu

Amendamentul 141
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. toți cetățenii Uniunii recunoscuți ca 
părinte al unui copil născut sau nu în 
afara căsătoriei trebuie să fie informați cu 
privire la posibilitățile lor de recurs în caz 
de separare, pentru a dispune de dreptul 
de vizitare, cu excepția cazurilor de 
pericol real și dovedit la adresa copilului, 
și care trebuie stabilit de comun acord 
între țările din care provin părinții și 
copiii;

Or. fr
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Amendamentul 142
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 20c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. solicită crearea unui mediator sau, 
cel puțin, a unui mediator pentru copii în 
fiecare stat membru care să dispună de 
competențe suficiente care să îi permită 
accesul la orice document, precum și să 
fie capabil să modifice o hotărâre 
judecătorească, cu scopul de a coordona 
plângerile și dificultățile de ordin juridic 
ale părinților care se separă, astfel încât 
să evite accentuarea comportamentului 
ilegal al acestora pentru a susține ceea ce 
ei cred că este dreptul lor și al copiilor lor; 
adaugă că fiecare cetățean poate recurge 
la mediatorul din țara sa de origine, 
precum și din țara în care consideră că 
drepturile sale au fost încălcate;

Or. fr

Amendamentul 143
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 20d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. invită statele membre care nu au 
ratificat Decizia Consiliului din 
12 iulie 2010 de autorizare a unei 
cooperări consolidate în domeniul 
legislației aplicabile divorțului și separării 
de drept să o ratifice pentru a asigura 
egalitatea cetățenilor europeni în fața 
alegerii dreptului aplicabil divorțului lor; 
invită, de asemenea, Comisia să 
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promoveze acest nou instrument în cursul 
Anului european al cetățeniei, știind că în 
mod inevitabil numărul de divorțuri crește 
cu numărul de căsătorii transnaționale;

Or. fr

Amendamentul 144
Philippe Boulland

Propunere rezoluție
Punctul 20e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20e. consideră că toți cetățenii care 
consideră că drepturile lor sunt încălcate 
trebuie să dispună de cel puțin un 
remediu la nivel local, național sau 
european pentru a le apăra;

Or. fr

Amendamentul 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. atrage atenția și cu această ocazie 
asupra problemelor cu care se confruntă 
cetățenii UE care au decis să-și exercite 
dreptul de stabilire în temeiul articolului 49 
din TFUE și au achiziționat în mod legal 
proprietăți în Spania, care au fost ulterior 
declarate ilegale, fără proces echitabil și 
fără a se acorda compensații adecvate; 
îndeamnă autoritățile spaniole să procedeze 
la o revizuire aprofundată a modului în 
care se pune în aplicare Ley de Costas 
(Legea privind zonele de coastă), cu scopul 
de a evita încălcarea drepturilor 

21. atrage atenția și cu această ocazie 
asupra problemelor cu care se confruntă 
cetățenii UE care au decis să-și exercite 
dreptul de stabilire în temeiul articolului 49 
din TFUE și au achiziționat în mod legal 
proprietăți în Spania, care au fost ulterior 
declarate ilegale; îndeamnă autoritățile 
spaniole să procedeze la o revizuire 
aprofundată a modului în care se pune în 
aplicare Ley de Costas (Legea privind 
zonele de coastă), cu scopul de a evita 
încălcarea drepturilor proprietarilor 
individuali de bunuri imobile, ținând cont 
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proprietarilor individuali de bunuri 
imobile;

de faptul că dreptul în materie de 
proprietate nu ține de competența UE și 
este supus principiului subsidiarității 
consacrat în tratate;

Or. es

Amendamentul 146
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor 
legate de problematica proprietății, 
îngrijorări ce persistă de mult timp în țări 
precum Spania, Ciprul și Bulgaria; 
semnalează faptul că cetățenii UE, atât cei 
care au cetățenia statului membru în 
cauză, cât și resortisanții altor state 
membre, s-au confruntat cu o serie de 
probleme grave legate de tranzacțiile 
imobiliare, de garanțiile bancare și de
încălcarea drepturilor de proprietate, fapt 
ce a contribuit la apariția unei lipse de 
încredere în piața imobiliară 
transfrontalieră și la problemele economice 
ale Europei; pe baza concluziilor la care au 
ajuns mai mulți experți în drept imobiliar și 
membri ai Comisiei pentru petiții, solicită 
extinderea principiilor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și privind 
libertatea de circulație astfel încât acestea 
să se aplice și proprietăților imobiliare și își 
reiterează apelul la deplina respectare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun 
dobândit în mod legitim;

22. reamintește că cetățenii UE din unele 
state membre s-au confruntat cu o serie de 
probleme grave legate de tranzacțiile 
imobiliare, de garanțiile bancare și de 
încălcarea drepturilor de proprietate, fapt 
ce a contribuit la apariția unei lipse de 
încredere în piața imobiliară 
transfrontalieră și la problemele economice 
ale Europei; pe baza concluziilor la care au 
ajuns mai mulți experți în drept imobiliar și 
membri ai Comisiei pentru petiții, solicită 
extinderea principiilor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și privind 
libertatea de circulație astfel încât acestea 
să se aplice și proprietăților imobiliare și își 
reiterează apelul la deplina respectare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun 
dobândit în mod legitim;

Or. it



PE480.601v01-00 82/105 AM\889626RO.doc

RO

Amendamentul 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum 
Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe 
baza concluziilor la care au ajuns mai 
mulți experți în drept imobiliar și membri 
ai Comisiei pentru petiții, solicită 
extinderea principiilor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și privind 
libertatea de circulație astfel încât acestea 
să se aplice și proprietăților imobiliare și își 
reiterează apelul la deplina respectare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun 
dobândit în mod legitim;

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; solicită 
extinderea principiilor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și privind 
libertatea de circulație astfel încât acestea 
să se aplice și proprietăților imobiliare și își 
reiterează apelul la deplina respectare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun 
dobândit în mod legitim;

Or. es

Amendamentul 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum
Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe 
baza concluziilor la care au ajuns mai mulți 
experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea 
principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de 
circulație astfel încât acestea să se aplice și 
proprietăților imobiliare și își reiterează 
apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în 
mod legitim;

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în Spania, Cipru,
Bulgaria și alte state membre ale UE; 
semnalează faptul că cetățenii UE, atât cei 
care au cetățenia statului membru în cauză, 
cât și resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de diferite tipuri de încălcări ale
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit într-adevăr la apariția unei lipse 
de încredere în piața imobiliară 
transfrontalieră; pe baza concluziilor la 
care au ajuns mai mulți experți în drept 
imobiliar și membri ai Comisiei pentru 
petiții, solicită extinderea principiilor UE 
în materie de protecție a consumatorilor și 
privind libertatea de circulație astfel încât 
acestea să se aplice și proprietăților 
imobiliare și își reiterează apelul la deplina 
respectare a dreptului de proprietate asupra 
unui bun dobândit în mod legitim;

Or. en

Amendamentul 149
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum 

22. reamintește una dintre prioritățile
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de dreptul de proprietate și îndeosebi în 
domeniul imobiliar, îngrijorări ce persistă 
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Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe 
baza concluziilor la care au ajuns mai 
mulți experți în drept imobiliar și membri 
ai Comisiei pentru petiții, solicită
extinderea principiilor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și privind 
libertatea de circulație astfel încât acestea 
să se aplice și proprietăților imobiliare și 
își reiterează apelul la deplina respectare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun 
dobândit în mod legitim;

de mult timp în țări precum Spania, Ciprul 
și Bulgaria; semnalează faptul că cetățenii 
UE, atât cei care au cetățenia statului 
membru în cauză, cât și resortisanții altor 
state membre, s-au confruntat cu o serie de 
probleme grave legate de tranzacțiile 
imobiliare, de garanțiile bancare și de 
încălcarea drepturilor de proprietate, fapt 
ce a contribuit la apariția unei lipse de 
încredere în piața imobiliară 
transfrontalieră și la problemele economice 
ale Europei; solicită, așadar, deplina 
respectare a dreptului de proprietate asupra 
unui bun dobândit în mod legal;

Or. fr

Amendamentul 150
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum 
Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări ale UE; 
semnalează faptul că cetățenii UE, atât cei 
care au cetățenia statului membru în cauză, 
cât și resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
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în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe baza 
concluziilor la care au ajuns mai mulți 
experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea 
principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de 
circulație astfel încât acestea să se aplice și 
proprietăților imobiliare și își reiterează 
apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în 
mod legitim;

problemele economice ale Europei; pe baza 
concluziilor la care au ajuns mai mulți 
experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea 
principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de 
circulație astfel încât acestea să se aplice și 
proprietăților imobiliare și își reiterează 
apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în 
mod legitim;

Or. bg

Amendamentul 151
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum 
Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe baza 
concluziilor la care au ajuns mai mulți 
experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea 
principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de 
circulație astfel încât acestea să se aplice și 

22. reamintește prioritatea de bază a 
Comisiei pentru petiții: identificarea unei 
soluții care să răspundă îngrijorărilor legate 
de problematica proprietății, îngrijorări ce 
persistă de mult timp în țări precum 
Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează 
faptul că cetățenii UE, atât cei care au 
cetățenia statului membru în cauză, cât și 
resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave 
legate de tranzacțiile imobiliare, de 
garanțiile bancare și de încălcarea 
drepturilor de proprietate, fapt ce a 
contribuit la apariția unei lipse de încredere 
în piața imobiliară transfrontalieră și la 
problemele economice ale Europei; pe baza 
concluziilor la care au ajuns mai mulți 
experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea 
principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de 
circulație astfel încât acestea să se aplice și 
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proprietăților imobiliare și își reiterează 
apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în 
mod legitim;

proprietăților imobiliare și își reiterează 
apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în 
mod legitim; reiterează necesitatea de a 
aborda alte tipuri de îngrijorări exprimate 
de petiționari în raport cu problematica 
proprietății, precum confiscările ilegale și 
restituirea proprietăților ca problemă care 
trebuie să fie soluționată în mai multe 
state membre;

Or. en

Amendamentul 152
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de faptul că în unele state 
membre există diferite restricții care fac 
dificilă aderarea resortisanților altor state 
membre la un partid sau înființarea 
propriului partid; invită statele membre să 
elimine astfel de restricții;

Or. en

Amendamentul 153
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. recunoaște că declinul continuu al 
participării la alegerile europene 
reprezintă o provocare pentru Europa; 
invită, în acest sens, instituțiile europene 
și statele membre să își intensifice 
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eforturile de a oferi cetățenilor informații 
utile și practice cu privire la drepturile lor 
electorale, indiferent dacă sunt pentru 
alegerile locale sau europene, în statul 
membru în care își au reședința, precum 
și de a promova exercitarea drepturilor 
lor; salută intenția Comisiei de a facilita 
procedura de care dispun cetățenii 
europeni de a se prezenta la alegerile 
europene și locale din statul membru de 
reședință și să pregătească aparatul care 
să permită îmbunătățirea mecanismelor 
de prevenire a votului dublu sau pierderea 
dreptului de vot; prevede, în acest sens, 
crearea unui registru de vot european 
pentru alegerile europene;

Or. fr

Amendamentul 154
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. sprijină activitatea Comisiei în 
favoarea publicării rezultatelor alegerilor 
pentru Parlamentul European 
concomitent în fiecare stat membru;

Or. fr

Amendamentul 155
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. invită Comisia și statele membre să 
inițieze un dialog pentru a preveni 
pierderea drepturilor de vot pentru 
cetățenii UE ca urmare a utilizării 
dreptului lor la libera circulație; invită, în 
acest scop, Comisia să organizeze 
împreună cu Parlamentul European o 
audiere pe această temă ale cărei 
concluzii vor fi publicate pentru Anul 
european al cetățeniei în 2013;

Or. fr

Amendamentul 156
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. propune ca aderarea la un partid 
politic european să poată fi propusă mai 
frecvent la momentul aderării la un partid 
național, cu scopul de a favoriza 
implicarea politică europeană a 
cetățenilor;

Or. fr

Amendamentul 157
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. propune Comisiei să efectueze o 
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anchetă asupra modului în care cetățenii 
europeni doresc să fie informați cu privire 
la activitățile Uniunii, pentru a răspunde 
mai direct la așteptările acestora;

Or. fr

Amendamentul 158
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22f. propune Comisiei să lanseze, în 
cursul anului 2012, un concurs la nivel 
european care vizează crearea unui logo 
al Anului european al cetățeniei;

Or. fr

Amendamentul 159
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22g. îndeamnă Comisia să consolideze 
rețeaua teritoriului european în materie 
de informare cu privire la activitățile 
Uniunii prin intermediul multiplicării 
punctelor de informare prezente cel mai 
aproape de cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 160
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că înființarea unui ghișeu
unic pentru cetățeni, ”Europa ta”, prezintă 
o importanță deosebită pentru cetățenii 
care doresc să obțină consiliere sau 
reparații; recunoaște că rețelele de 
rezolvare a problemelor create de Comisie 
sunt parteneri importanți în soluționarea 
plângerilor referitoare la 
disfuncționalitățile de pe piața internă; 
invită Comisia să promoveze într-un mod 
mai activ aceste servicii, disponibile online 
și accesibile, angrenând serviciile de 
asistență și rezolvare a problemelor 
existente la nivelul UE;

23. consideră că înființarea unui portal
unic de informare pentru cetățeni, ”Europa 
ta”, prezintă o importanță deosebită pentru 
cei care doresc să obțină consiliere sau 
reparații; recunoaște că rețelele de 
informare și de rezolvare a problemelor 
create de Comisie (Europe Direct, Solvit, 
Centrele europene pentru consumatori 
etc.) sunt parteneri importanți în 
soluționarea plângerilor referitoare la 
disfuncționalitățile de pe piața internă; 
invită Comisia să promoveze într-un mod 
mai activ aceste servicii, disponibile online 
și accesibile, angrenând serviciile de 
asistență și rezolvare a problemelor 
existente la nivelul UE, dar și adoptând o 
abordare mai activă și cuprinzătoare 
pentru a informa cetățenii cu privire la 
acestea;

Or. de

Amendamentul 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că înființarea unui ghișeu 
unic pentru cetățeni, ”Europa ta”, prezintă 
o importanță deosebită pentru cetățenii care 
doresc să obțină consiliere sau reparații; 
recunoaște că rețelele de rezolvare a 
problemelor create de Comisie sunt 
parteneri importanți în soluționarea 
plângerilor referitoare la 
disfuncționalitățile de pe piața internă; 
invită Comisia să promoveze într-un mod 

23. consideră că înființarea unui ghișeu 
unic pentru cetățeni, ”Europa ta”, fără 
bariere, prezintă o importanță deosebită 
pentru cetățenii care doresc să obțină 
consiliere sau reparații; recunoaște că 
rețelele de rezolvare a problemelor create 
de Comisie sunt parteneri importanți în 
soluționarea plângerilor referitoare la 
disfuncționalitățile de pe piața internă; 
invită Comisia să promoveze într-un mod 
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mai activ aceste servicii, disponibile online 
și accesibile, angrenând serviciile de 
asistență și rezolvare a problemelor 
existente la nivelul UE;

mai activ aceste servicii, disponibile online 
și accesibile, angrenând serviciile de 
asistență și rezolvare a problemelor 
existente la nivelul UE;

Or. hu

Amendamentul 162
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. întrucât informațiile se află în 
centrul acțiunii, cetățenii ar trebui să fie 
mai bine informați cu privire la drepturile 
lor în calitate de pasageri, consumatori, 
lucrători, turiști etc.; pe de altă parte, 
consideră că dacă cetățenii au siguranța 
faptului că sunt protejați, aceștia vor 
contribui mai mult la mobilizarea 
potențialului pieței europene a bunurilor 
și serviciilor și vor profita mai mult de 
beneficiile acesteia; prin urmare, invită 
autoritățile europene să informeze 
cetățenii cu privire la mijloacele utilizate 
pentru a-i proteja și a-i ajuta împotriva
amenințărilor sau a situațiilor în care nu 
pot face față ca indivizi, fără a omite să 
ofere informații populațiilor așa-numite 
minoritare sau care trăiesc sub pragul 
sărăciei, persoane puțin dispuse să caute 
informații;

Or. fr

Amendamentul 163
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. propune statelor membre gazdă să 
pună la dispoziție măsuri de sprijinire a 
noilor rezidenți cetățeni ai Uniunii pentru 
a le permite să își exercite drepturile 
sociale (securitate socială, acces la 
asistență medicală, acces la educație) și 
drepturile electorale (în cadrul alegerilor 
locale, europene sau sindicale);

Or. fr

Amendamentul 164
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. consideră că lucrătorii 
transfrontalieri sunt principalele victime 
ale birocrației dificile a statelor membre. 
Pe lângă o mai bună informare cu privire 
la drepturile lor sociale și profesionale, 
lucrătorii transfrontalieri trebuie să aibă 
un acces ușor la sindicalizare, astfel încât 
să poată fi mai bine protejați; consideră, 
de asemenea, că informațiile cu privire la 
beneficiile mobilității pot contribui în mod 
decisiv la eforturile depuse pentru a lupta 
împotriva fenomenului exodului de 
creiere cu care se confruntă UE;

Or. fr

Amendamentul 165
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. invită Parlamentul European și 
Consiliul să se asigure că statele membre 
dispun de suficiente resurse bugetare 
pentru a asigura punerea în aplicare, în 
bune condiții, a Anului cetățeniei 
europene (2013), precum și activitățile 
care rezultă, îndeosebi prin intermediul 
mass-media, dacă dorim ca obiectivele să 
fie atinse;

Or. fr

Amendamentul 166
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încurajează Comisia să coopereze cu 
Comisia pentru petiții la elaborarea, în 
2013, a unui nou Raport privind cetățenia;

24. încurajează Comisia Europeană să 
plaseze inițiativa cetățenească europeană 
în centrul agendei sale în 2013; 
încurajează Comisia să coopereze cu 
Comisia pentru petiții la elaborarea, în 
2013, a unui nou Raport privind cetățenia;

Or. fr

Amendamentul 167
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încurajează Comisia să coopereze cu 
Comisia pentru petiții la elaborarea, în 
2013, a unui nou Raport privind cetățenia;

24. încurajează Comisia să coopereze cu 
Comisia pentru petiții la elaborarea, în 
2013, a unui nou Raport privind cetățenia; 
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precizează în mod clar în acest context că 
Comisia pentru petiții, care acționează în 
special pe baza petițiilor pe care le 
primește, va analiza critic rezultatele 
obținute înainte ca acest viitor raport să 
fie publicat, pentru a consolida cetățenia 
Uniunii, și va solicita măsuri 
suplimentare din partea Comisiei, după 
caz;

Or. de

Amendamentul 168
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că Uniunea trebuie să 
comunice mai frecvent prin intermediul 
televiziunii, vector important de 
informare; salută, prin urmare, resursele 
bugetare suplimentare alocate Euronews;

Or. fr

Amendamentul 169
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută propunerea recentă a Comisiei 
de a consolida protecția cetățenilor UE de 
către autoritățile diplomatice sau 
consulare ale oricărui stat membru, 
îndeosebi în ceea ce privește clarificarea 
referitoare la situația în care se consideră 
că un cetățean nu este reprezentat și 
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precizarea tipului de asistență pe care 
statele membre o prevăd în mod obișnuit 
în cazuri de necesitate;

Or. en

Amendamentul 170
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. încurajează Comisia să realizeze 
materiale informative, cum ar fi un 
„decalog al drepturilor cetățenilor UE”, 
subliniind în termeni clari și simpli 
drepturile cetățenilor UE; consideră că 
acest prospect ar trebui să fie ușor 
accesibil și să servească drept ghid pentru 
toți cetățenii care se deplasează, lucrează, 
studiază, fac cumpărături, călătoresc și își 
exercită drepturile politice în afara 
granițelor;

Or. en

Amendamentul 171
Ágnes Hankiss

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la drepturile aferente cetățeniei 
Uniunii; solicită Comisiei să valorifice 

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește și îmbunătăți gradul de 
sensibilizare cu privire la drepturile 
aferente cetățeniei Uniunii; solicită 
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această ocazie intensificându-și eforturile 
de apărare și promovare a drepturilor 
cetățenilor;

Comisiei să valorifice această ocazie 
intensificându-și eforturile de apărare și 
promovare a drepturilor cetățenilor și 
consolidând, astfel, statutul și imaginea 
UE ca apărător și facilitator al drepturilor 
cetățenilor; subliniază importanța de a 
exploata potențialul strategic al 
anului 2013 pentru accelerarea 
schimbărilor sociopolitice esențiale pentru 
soluționarea lipsei de încredere 
aprofundate de criza economică; solicită 
introducerea cetățeniei Uniunii ca o 
prioritate a Președinției în exercițiu a 
Consiliului Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 172
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la drepturile aferente cetățeniei 
Uniunii; solicită Comisiei să valorifice 
această ocazie intensificându-și eforturile 
de apărare și promovare a drepturilor 
cetățenilor;

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la drepturile aferente cetățeniei 
Uniunii și la informațiile esențiale și 
serviciile de soluționare a problemelor 
pentru comunicarea și punerea practică 
în aplicare a acestor drepturi; solicită 
Comisiei și statelor membre să valorifice 
această ocazie intensificându-și eforturile 
de apărare și promovare a drepturilor 
cetățenilor și consideră implicarea 
societății civile (ONG-uri, ONP-uri etc.) și 
furnizarea de resurse bugetare suficiente 
drept factori-cheie pentru creșterea valorii 
adăugate a acestui an;

Or. de
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Amendamentul 173
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la drepturile aferente cetățeniei 
Uniunii; solicită Comisiei să valorifice 
această ocazie intensificându-și eforturile 
de apărare și promovare a drepturilor 
cetățenilor;

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să 
fie declarat „Anul european al cetățenilor”, 
ceea ce ar marca împlinirea a 20 de ani de 
la introducerea conceptului de „cetățenie a 
UE” și ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la drepturile aferente cetățeniei 
Uniunii; solicită Comisiei să valorifice 
această ocazie intensificându-și eforturile 
de apărare și promovare a drepturilor 
cetățenilor, îndeosebi în cadrul viitorului 
raport privind cetățenia;

Or. fr

Amendamentul 174
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. denunță lipsa de coordonare a 
statelor membre care are ca rezultat dubla 
impozitare a cetățenilor europeni, ca 
urmare a experienței acestora sau a 
rezidenței într-un stat diferit față de țara 
lor de origine; dorește, în lipsa unei 
armonizări a impozitării pensiilor, cel 
puțin o cooperare periodică între statele 
membre cu privire la aceste aspecte și 
crearea unei autorități centrale pentru 
soluționarea plângerilor privind dubla 
impunere între statele membre; 
evidențiază vechimea acordurilor 
bilaterale între statele membre care nu 



PE480.601v01-00 98/105 AM\889626RO.doc

RO

mai reflectă circulația lucrătorilor și noile 
necesități ale cetățenilor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 175
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reamintește faptul că, deși conceptul 
de cetățenie a Uniunii este strâns asociat 
cu dreptul de liberă circulație, toți 
cetățenii care nu părăsesc statul membru 
de origine beneficiază, de asemenea, de 
drepturile lor în calitate de cetățeni ai 
Uniunii; menționează, ca exemple, 
cumpărarea online din alte țări UE, 
drepturile pasagerilor în cadrul zborurilor 
interne, dispozițiile transfrontaliere 
referitoare la succesiune, sau drepturi 
politice, cum ar fi dreptul de a adresa 
petiții Parlamentului European sau de a 
participa la noua inițiativă cetățenească 
europeană; în acest context, invită 
Comisia să comunice acest lucru în mod 
exhaustiv în cadrul Anului european al 
cetățenilor, precum și în cadrul altor 
campanii de informare care vizează 
cetățenii Europei și, astfel, să se asigure 
că toți cetățenii UE, fără excepție, 
consideră că astfel de informații îi 
abordează în mod direct;

Or. de

Amendamentul 176
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. constată lipsa de informare a 
consumatorilor în cazul achizițiilor online 
în alte state membre, ceea ce reprezintă 
un obstacol în calea comerțului; 
consideră că informațiile adresate 
consumatorilor sunt uneori complexe și 
că este necesară simplificarea, îndeosebi a 
etichetelor;

Or. fr

Amendamentul 177
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. consideră că toți cetățenii europeni 
au dreptul de liber acces la informații 
neutre și de calitate. Urmărește cu mare 
îngrijorare crearea autorităților de 
control al mijloacelor mass-media care au 
o legătură prea strânsă cu puterea 
politică;

Or. fr

Amendamentul 178
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. invită statele membre să se angajeze 
mai intens în dezvoltarea unui flux de 
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informații intensive și a unei acoperiri 
specifice a activităților instituțiilor 
europene; adaugă că acțiunea pe întreg 
teritoriul Uniunii completează acțiuni la 
nivel național care urmăresc acest 
obiectiv, astfel cum se subliniază în 
declarația politică „Parteneriatul pentru 
comunicarea privind Europa”, semnată la 
22 octombrie 2008 de către Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie;

Or. fr

Amendamentul 179
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. consideră că cetățenii europeni nu se 
bucură de șanse egale de acces la 
îngrijire, îndeosebi prin disparitatea în 
ceea ce privește numărul de medici pe cap 
de locuitor; sugerează, prin urmare, 
punerea în aplicare a unei directive 
privind telemedicina, soluție eficientă, 
puțin costisitoare și ușor de aplicat pe 
întreg teritoriul UE, pentru a compensa 
diferențele de infrastructură în cadrul 
politicii UE în domeniul sănătății;

Or. fr

Amendamentul 180
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25e. ia act de faptul că deschiderea unui 
cont bancar este supusă unor condiții de 
ședere; cu toate acestea, subliniază că 
deschiderea unui cont bancar se poate 
face, pentru persoanele nou-intrate care 
nu dispun încă de adresă, doar prin 
prezentarea unui angajament de a semna 
contractul de închiriere între proprietar și 
viitorul chiriaș;

Or. fr

Amendamentul 181
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25f. denunță lipsa de transparență a 
comisioanelor percepute de bănci și 
companiile de asigurări din Europa; este 
preocupat de dezvoltarea sistemului 
bancar online care reprezintă o dificultate 
suplimentară pentru cetățenii ce nu au 
acces la o persoană fizică. Denunță 
investițiile online care nu informează în 
mod clar cetățeanul consumator cu 
privire la posibila pierdere a investițiilor 
sale;

Or. fr

Amendamentul 182
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25g (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25g. speră ca volumul de documente care 
necesită o traducere certificată conformă 
în cadrul procedurilor judiciare să fie 
redus la minimum, pentru a nu întârzia 
apărarea cetățeanului și pentru a evita 
costurile juridice excesive;

Or. fr

Amendamentul 183
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25h. speră ca Comisia Europeană, care 
promovează înfrățirea între orașele 
europene, să nu se concentreze în mod 
exclusiv pe furnizarea de ajutoare de 
înfrățire cu noile state membre sau cu țări 
terțe, ci speră ca înfrățirile mai vechi să 
poată beneficia în continuare de ajutorul 
acordat de UE pentru a asigura 
durabilitatea acestora, care se află în 
prezent în pericol;

Or. fr

Amendamentul 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că sprijinul metodologic și 
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analitic din partea Institutului European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) este necesar pentru a 
examina relevanța anumitor aspecte ale 
cetățeniei, în mod separat pentru femei și 
bărbați.

Or. en

Amendamentul 185
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. speră că toți cetățenii europeni care 
se consideră victime ale unui exces de zel 
sau abuz de poziție dominantă de către 
autoritățile administrative sau de poliție 
dintr-un alt stat membru să se poată 
adresa cu ușurință autorității naționale 
sau locale responsabile pentru 
soluționarea plângerilor împotriva acestor 
entități;

Or. fr

Amendamentul 186
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. felicită Comisia pentru punerea în 
aplicare a portalului e-justiție care 
reunește normele de drept ale statelor 
membre;

Or. fr
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Amendamentul 187
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 26c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. ia act de diferențele între statele 
membre în materie de telefonie mobilă și 
abonamente la internet; subliniază faptul 
că scăderea prețurilor în serviciul de 
roaming a avut loc doar ca urmare a 
legislației europene; solicită, astfel, 
publicarea costurilor generate în fiecare 
stat membru pentru mesajele SMS, MMS, 
apeluri la minut, conexiunea la internet, 
cu scopul de a promova crearea de 
pachete europene care să permită 
reducerea costurilor de mobilitate;

Or. fr

Amendamentul 188
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 26d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26d. condamnă practicile de vânzare 
legată; speră ca Anul european al 
cetățenilor să permită, de asemenea, să le 
arate cetățenilor acțiunile care i-au 
protejat în calitate de consumatori și care 
au contribuit la menținerea puterii lor de 
cumpărare în perioada de criză;

Or. fr
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