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Amendamentul 1 
Martin Callanan, Konrad Szymański 
în numele Grupului ECR 
 

Raport A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspecte de drept civil, drept comercial, dreptul familiei și drept internațional privat ale 

Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm 
COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul N 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât dreptul european trebuie să 
deservească cetățenii, în special în 
domeniul dreptului familiei și al stării 

civile, 

N. întrucât dreptul european trebuie să 
deservească cetățenii, în special în 
domeniul dreptului familiei și al stării 

civile, respectând totodată pe deplin 
principiul subsidiarității, 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0252/2 

Amendamentul 2 
Martin Callanan, Konrad Szymański 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspecte de drept civil, drept comercial, dreptul familiei și drept internațional privat ale 
Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 40 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. subliniază necesitatea de a de a asigura 
recunoașterea reciprocă a documentelor 

oficiale eliberate de administrațiile 
naționale; salută eforturile Comisiei de a da 

cetățenilor posibilitatea de a-și exercita 
drepturile la libera circulație și susține 
ferm planurile de realizare efectivă a 
recunoașterii reciproce a efectelor 
documentelor de stare civilă; solicită 
eforturi mai intense pentru a reduce 
obstacolele pe care le întâmpină cetățenii 
în a-și exercita dreptul la libera circulație, 

în special în ceea ce privește accesul la 
beneficiile sociale care li se cuvin și 
dreptul de a vota la alegerile municipale; 

40. subliniază necesitatea de a de a asigura 
recunoașterea reciprocă a documentelor 

oficiale eliberate de administrațiile 
naționale; salută eforturile Comisiei de a da 

cetățenilor posibilitatea de a-și exercita 
drepturile la libera circulație; solicită 
eforturi mai intense pentru a reduce 

obstacolele pe care le întâmpină cetățenii 
în a-și exercita dreptul la libera circulație, 
în special în ceea ce privește accesul la 
beneficiile sociale care li se cuvin și 
dreptul de a vota la alegerile municipale; 

recunoaște suveranitatea statelor membre 
în materie de dreptul familiei; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Martin Callanan, Konrad Szymański 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspecte de drept civil, drept comercial, dreptul familiei și drept internațional privat ale 
Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că principiul subsidiarității 
ar trebui respectat îndeosebi în legătură 
cu măsurile privind dreptul familiei care 
au implicații transfrontaliere, astfel cum 
se stabilește clar la articolul 81 alineatul 
(3) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;  

Or. en 

 

 


