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AMENDAMENTELE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice cetățean al Uniunii și orice 
persoană fizică sau juridică care își are 
reședința sau sediul social într-un stat 
membru ar trebui să își poată exercita 
oricând, individual sau împreună cu alte 
persoane, dreptul de a adresa petiții 
Parlamentului European, conform 
articolului 227 TFUE.

Or. en

Justificare
Dreptul de a adresa petiții este garantat prin tratat și prin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene 

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Orice cetățean al Uniunii, precum și 
orice persoană fizică sau juridică care are 
reședința sau sediul social într-un stat 
membru are dreptul de a adresa petiții 
Ombudsmanului European cu privire la 
cazurile de administrare defectuoasă în 
activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor 
sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții 
de Justiție a Uniunii Europene în 
exercitarea funcției sale jurisdicționale.
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Or. en

Justificare
Conform  articolului 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, orice 
persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament 
imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor și organelor agențiilor 
Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene prevede că orice 
persoană se poate adresa în scris 
instituțiilor Uniunii în una dintre limbile 
tratatelor și trebuie să primească răspuns 
în aceeași limbă.

Or. en

Justificare
Conform articolului 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre.

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„este întemeiată pe valorile indivizibile și 
universale, pe egalitate și solidaritate” și
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre. Prin 
urmare, acel drept ar trebui acordat, fără 
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întârziere, resortisanților români și 
bulgari.

Or. en

Justificare
Toți cetățenii UE ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta 
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

(8) Dreptul la liberă circulație, muncă și 
ședere pe teritoriul statelor membre, 
printre altele în scopul ocupării unui loc 
de muncă sau al studiilor, este foarte 
apreciat de către cetățenii Uniunii ca un 
drept individual de bază care decurge din 
cetățenia Uniunii. Ca atare, aceasta 
demonstrează și promovează o mai bună 
înțelegere a valorii de integrare europeană, 
precum și participarea cetățenilor la 
construirea Uniunii Europene. Atunci când 
extind aspectele vieții lor dincolo de 
granițele naționale călătorind către alte 
state membre sau stabilindu-se acolo, 
cetățenii se informează cu privire la gama 
largă de drepturi acordate în baza 
legislației Uniunii în situații 
transfrontaliere și profită de acestea. 
Exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere contribuie așadar la transformarea 
cetățeniei Uniunii într-o realitate concretă 
în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Or. en

Justificare
Oportunitatea de a lucra și de a studia în alt stat membru este un drept fundamental care 
decurge din cetățenia Uniunii.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii 
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune și se confruntă deseori cu 
dificultăți legate de naționalitate, statut 
social și starea civilă sau de parteneriat, 
ca urmare a măsurilor administrative 
impuse de alte state membre, care 
contravin legislației Uniunii.

Or. en

Justificare
Administrațiile naționale sunt uneori insuficient informate cu privire la existența normelor 
UE privind drepturile civile și sociale. De asemenea, cetățenii care trăiesc în cadrul unui 
parteneriat înregistrat legal trebuie să fie informați corespunzător cu privire la drepturile lor 
atunci când se mută în alt stat membru.
.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Mobilitatea studențească este 
sprijinită puternic, printre altele de 
programul Erasmus. Cu toate acestea, 
încă există obstacole determinate de 
carențele în domeniul recunoașterii 
reciproce depline a diplomelor și 
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calificărilor.

Or. en

Justificare
Cetățenii atrag în mod regulat atenția comisiei PETI asupra dificultăților pe care le 
întâmpină atunci când solicită recunoașterea diplomelor și calificărilor lor în alt stat 
membru.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, eforturile de conștientizare ar 
trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii și resortisanții țărilor terțe care au 
reședința legală într-un stat membru sunt 
potențiali beneficiari ai acestui drept, 
eforturile de conștientizare ar trebui să fie 
efectuate pe tot teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare
Lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe care au reședința legală într-un stat membru ar trebui 
să beneficieze de aceleași drepturi cu cetățenii Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Cetățenii Uniunii, în special 
potențialii lucrători mobili din regiunile 
transfrontaliere, ar trebui să fie informați 
cu privire la portalul european privind 
mobilitatea muncii, de unde pot obține 
informații referitoare la rețeaua de 
servicii europene pentru ocuparea forței 
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de muncă (rețeaua EURES) și la 
obiectivele sale.

Or. en

Justificare
Obiectivul principal al EURES este de a îndruma și consilia potențialii lucrători mobili cu 
privire la oportunitățile de ocupare a locurilor de muncă, condițiile de viață și de lucru în 
UE, drepturile lucrătorilor și oportunitățile de ocupare a forței de muncă în alte state 
membre, în special în regiunile transfrontaliere.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Cetățenii Uniunii ar trebui 
informați și cu privire la portalul 
european e-justiție care oferă informații 
privind sistemele juridice în 22 de limbi și 
îmbunătățește accesul la justiție în 
întreaga Uniune.

Or. en

Justificare
Legislația este un factor determinant principal al societății, care conturează mediul politic, 
economic și social. Prin urmare, este esențial ca fiecare cetățean să fie informat cu privire la 
legislația aplicabilă.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Un An european al cetățenilor în 2013
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație.

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație, în 
special prin asigurarea participării 
reprezentanților societății civile, inclusiv a 
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organizațiilor neguvernamentale și de 
bază.

Or. en

Justificare
Societatea civilă este vocea poporului, iar participarea sa efectivă este esențială pentru 
progres și dezvoltare.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE revine statelor membre; 
acțiunile la nivelul Uniunii completează 
acțiunile naționale în acest sens, astfel cum 
s-a subliniat în declarația politică 
„Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa”, semnată la 22 octombrie 2008 de 
către Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie.

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE revine statelor membre; 
acțiunile la nivelul Uniunii completează 
acțiunile naționale, regionale și locale în 
acest sens, astfel cum s-a subliniat în 
declarația politică „Parteneriat pentru 
comunicarea privind Europa”, semnată la 
22 octombrie 2008 de către Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie.

Or. en

Justificare
Acțiunile la nivel regional și local joacă un rol cheie, dacă se dorește diseminarea informației 
către un public cât mai larg posibil.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea din partea Uniunii pentru alte 
activități decât cele finanțate în cadrul 
bugetului pentru Anul european poate fi 
oferită prin intermediul programelor 
existente ale Uniunii sau prin fondurile 
structurale, în special programul „Europa 
pentru cetățeni” și programul „Drepturi 

(25) Finanțarea din partea Uniunii pentru 
alte activități decât cele finanțate în cadrul 
bugetului pentru Anul european poate fi 
oferită prin intermediul programelor 
existente ale Uniunii sau prin fondurile 
structurale, în special programul Europa 
pentru cetățeni, programul Drepturi 
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fundamentale și cetățenie”, fundamentale și cetățenie, programul 
Erasmus și inițiativa Tineretul în mișcare.

Or. en

Justificare
Programele de educație și formare care permit tinerilor să studieze și să lucreze în 
străinătate le oferă o idee mai bună despre ceea ce înseamnă să fii cetățean european. Pe 
lângă aceasta, mulți angajatori apreciază în mod deosebit aceste perioade petrecute în 
străinătate care sporesc rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor și oferă mai 
multe perspective privind locul de muncă.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și 
stimularea participării active a acestora în 
cadrul forumurilor civice referitoare la 
aspecte și politici privind Uniunea;

- informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru, 
printre altele în scopul ocupării unui loc 
de muncă sau al studiilor și stimularea 
participării active a acestora în cadrul 
forumurilor civice referitoare la aspecte și 
politici privind Uniunea, dar și atragerea 
atenției acestora cu privire la obstacolele 
care mai rămân în calea exercitării 
respectivelor drepturi;

Or. en

Justificare
Libertatea de mișcare a persoanelor este un drept fundamental și include dreptul cetățenilor 
UE de a lucra, studia și locui într-un stat membru ales, dar încă se mai întâmpină obstacole.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dezvoltarea unei rețele mai bune de 
resurse informative și de mijloace de 
comunicare mai eficiente, inclusiv a unor 
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instrumente interactive și furnizarea în 
toate limbile Uniunii a informațiilor 
privind politicile adoptate la nivelul 
Uniunii și impactul lor asupra vieții 
private și profesionale a persoanelor;

Or. en

Justificare
Instrumentele de comunicare mai eficiente și tehnologia rețelelor vor facilita accesul 
cetățenilor UE la informațiile privind drepturile lor și le va spori flexibilitatea.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;

- campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific, în colaborare cu 
reprezentanții societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale și de bază 
de la nivel local, regional și național;

Or. en

Justificare
Societatea civilă este vocea populației și participarea sa efectivă este esențială pentru 
progres și dezvoltare.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii, inclusiv 
drepturile resortisanților țărilor terțe cu 
reședința legală într-un stat membru;
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Or. en

Justificare
Lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe care au reședința legală într-un stat membru ar trebui 
să beneficieze de aceleași drepturi.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii;

- consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct, 
EURES și ale portalului web Europa ta ca 
elemente esențiale ale unui sistem de 
informare de tip „ghișeu unic” privind 
drepturile cetățenilor Uniunii;

Or. en

Justificare
Obiectivul principal al EURES este de a îndruma și consilia potențialii lucrători mobili cu 
privire la oportunitățile de ocupare a locurilor de muncă, condițiile de viață și de lucru în 
UE, drepturile lucrătorilor și oportunitățile de ocupare a forței de muncă în alte state 
membre, în special în regiunile transfrontaliere.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile.

- consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, Comisia 
pentru petiții a Parlamentului European 
și Ombudsmanul European, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile.

Or. en

Justificare
Dreptul de a adresa petiții este garantat de tratat și de Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene și fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a se adresa Ombudsmanului 
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European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor 
Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Buget
Pachetul financiar pentru activitățile care 
se vor desfășura în cursul Anului 
european al cetățenilor 2013 va fi de 5 
miliarde de euro.

Or. en

Justificare
Pentru a realiza obiectivele propunerii, este esențial să se dispună de un buget adecvat.


