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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezenta directivă ar trebui să răspundă 
necesității, identificate în rapoartele privind 
aplicarea celor două directive, de a remedia 
deficiențele depistate și de a oferi un cadru 
juridic coerent pentru diferite categorii de 
persoane care sosesc în Uniune din țări 
terțe. Prin urmare, aceasta ar trebui să 
simplifice și să raționalizeze într-un singur 
instrument dispozițiile existente care se 
aplică acestor categorii diferite. Deși 
categoriile de persoane care intră sub 
incidența prezentei directive prezintă 
diferențe între ele, acestea au și o serie de 
caracteristici în comun, ceea ce permite 
reglementarea situațiilor lor prin 
intermediul unui cadru juridic comun la 
nivelul Uniunii. 

(2) Prezenta directivă ar trebui să răspundă 
necesității, identificate în rapoartele privind 
aplicarea celor două directive, de a remedia 
deficiențele depistate, de a se asigura 
transparența și securitatea juridică și de a 
oferi un cadru juridic coerent pentru 
diferite categorii de persoane care sosesc în 
Uniune din țări terțe. Prin urmare, aceasta 
ar trebui să simplifice și să raționalizeze 
într-un singur instrument dispozițiile 
existente care se aplică acestor categorii 
diferite. Deși categoriile de persoane care 
intră sub incidența prezentei directive 
prezintă diferențe între ele, acestea au și o 
serie de caracteristici în comun, ceea ce 
permite reglementarea situațiilor lor prin 
intermediul unui cadru juridic comun la 
nivelul Uniunii. 
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Amendamentul 2 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezenta directivă ar trebui, de 
asemenea, să vizeze încurajarea contactelor 
interpersonale și a mobilității, ca elemente 
importante ale politicii externe a Uniunii, 
în special în relația cu țările partenere la 
politica europeană de vecinătate sau cu 
partenerii strategici ai Uniunii. Aceasta ar 
trebui să permită o mai bună contribuție la 
abordarea globală în materie de migrație și 
mobilitate și la parteneriatele pentru 
mobilitate din cadrul acesteia, care oferă un 
cadru concret pentru dialog și cooperare 
între statele membre și țările terțe, inclusiv 
în privința facilitării și a organizării 
migrației legale. 

(6) Prezenta directivă ar trebui, de 
asemenea, să vizeze încurajarea contactelor 
interpersonale și a mobilității, ca elemente 
importante ale politicii externe a Uniunii, 
în special în relația cu țările partenere la 
politica europeană de vecinătate sau cu 
partenerii strategici ai Uniunii. Aceasta ar 
trebui să permită o mai bună contribuție la 
abordarea globală în materie de migrație și 
mobilitate și la parteneriatele pentru 
mobilitate din cadrul acesteia, care oferă un 
cadru concret pentru dialog și cooperare 
între statele membre și țările terțe, inclusiv 
în privința facilitării și a organizării 
migrației regulamentare. 

 
 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Migrarea în scopurile menționate de 
prezenta directivă ar trebui să promoveze 
generarea și dobândirea de cunoștințe și 
competențe. Aceasta reprezintă o formă de 
îmbogățire reciprocă pentru migranții 
vizați, țara lor de origine și statul membru 
gazdă și contribuie la promovarea unei 
mai bune cunoașteri între culturi. 

(7) Migrarea în scopurile menționate de 
prezenta directivă ar trebui să promoveze 
generarea și dobândirea de cunoștințe și 
competențe. Aceasta reprezintă o formă de 
îmbogățire reciprocă pentru migranții 
vizați, țara lor de origine și statul membru 
gazdă, în același timp consolidând 
legăturile culturale și îmbogățind 
diversitatea culturală. 

 
 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze Uniunea ca spațiu atractiv 
pentru cercetare și inovare și să stimuleze 
evoluția Uniunii în cadrul concurenței 
globale pentru câștigarea talentelor. 
Deschiderea Uniunii pentru resortisanții 
țărilor terțe care pot fi admiși în scopuri de 
cercetare face, de asemenea, parte din 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării”. Crearea unei piețe de muncă 
deschise pentru cercetătorii Uniunii și 
pentru cercetătorii din țări terțe a fost, de 
asemenea, considerată ca fiind un obiectiv-
cheie al Spațiului european de cercetare 
(SEC), un spațiu unificat în care 
cercetătorii, cunoștințele științifice și 
tehnologiile circulă liber. 

(8) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze Uniunea ca spațiu atractiv 
pentru cercetare și inovare și să stimuleze 
evoluția Uniunii în cadrul concurenței 
globale pentru câștigarea talentelor și, prin 
realizarea acestui lucru, să conducă la o 
creștere a competitivității și a ratelor de 
creștere globale ale Uniunii, creând 
totodată locuri de muncă cu o contribuție 
mai mare la creșterea PIB-ului. 
Deschiderea Uniunii pentru resortisanții 
țărilor terțe care pot fi admiși în scopuri de 
cercetare face, de asemenea, parte din 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării”. Crearea unei piețe de muncă 
deschise pentru cercetătorii Uniunii și 
pentru cercetătorii din țări terțe a fost, de 
asemenea, considerată ca fiind un obiectiv-
cheie al Spațiului european de cercetare 
(SEC), un spațiu unificat în care 
cercetătorii, cunoștințele științifice și 
tehnologiile circulă liber. 

 
 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor 
terțe , membrii de familie ai cercetătorilor, 
astfel cum au fost definiți în Directiva 
2003/86/CE a Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei, ar trebui să fie admiși 
împreună cu respectivii cercetători. Aceștia 
ar trebui să beneficieze de dispozițiile 
privind mobilitatea în interiorul Uniunii și 
ar trebui, de asemenea, să aibă acces la 
piața muncii . 

(11) Pentru a spori atractivitatea Uniunii 
pentru cercetătorii și studenții resortisanți 
ai țărilor terțe, membrii de familie ai 
cercetătorilor și ai studenților, astfel cum 
au fost definiți în Directiva 2003/86/CE a 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
dreptul la reîntregirea familiei, ar trebui să 
fie admiși împreună cu respectivii 
cercetători. Aceștia ar trebui să beneficieze 
de dispozițiile privind mobilitatea în 
interiorul Uniunii și ar trebui, de asemenea, 
să aibă acces la piața muncii . 
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Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru promovarea Europei în 
ansamblul său ca un centru mondial de 
excelență pentru studii și formare 
profesională, condițiile de intrare și de 
ședere a persoanelor care doresc să 
călătorească în Uniune în aceste scopuri ar 
trebui să fie îmbunătățite. Acest lucru este 
conform cu obiectivele proiectului pentru 
modernizarea sistemelor de învățământ 
superior din Europa, în special în contextul 
internaționalizării învățământului superior 
european. Apropierea legislațiilor naționale 
relevante ale statelor membre face parte 
din acest efort. 

(14) Pentru promovarea Europei în 
ansamblul său ca un centru mondial de 
excelență pentru studii și formare 
profesională, condițiile de intrare și de 
ședere a persoanelor care doresc să 
călătorească în Uniune în aceste scopuri ar 
trebui să fie îmbunătățite, simplificate și 
facilitate. Acest lucru este conform cu 
obiectivele proiectului pentru modernizarea 
sistemelor de învățământ superior din 
Europa, în special în contextul 
internaționalizării învățământului superior 
european. Apropierea legislațiilor naționale 
relevante ale statelor membre către norme 
mai favorabile pentru resortisanți ai 
țărilor terțe face parte din acest efort. 

 
 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Extinderea și aprofundarea procesului 
de la Bologna, lansat prin Declarația de la 
Bologna, au dus la o convergență 
progresivă a sistemelor de învățământ 
superior în țările participante, dar și 
dincolo de acestea. Acest lucru se 
datorează faptului că autoritățile naționale 
au sprijinit mobilitatea studenților și a 
cadrelor universitare și că instituțiile de 
învățământ superior au integrat-o în 
programa lor. Aceste practici trebuie să 
conducă la îmbunătățirea dispozițiilor 
privind mobilitatea studenților în interiorul 
Uniunii. Un învățământ superior european 
mai atractiv și mai competitiv este unul 
dintre obiectivele Declarației de la 
Bologna. Procesul de la Bologna a dus la 

(15) Extinderea și aprofundarea procesului 
de la Bologna, lansat prin Declarația de la 
Bologna, au dus la o convergență 
progresivă a sistemelor de învățământ 
superior în țările participante, dar și 
dincolo de acestea. Acest lucru se 
datorează faptului că autoritățile naționale 
au sprijinit mobilitatea studenților și a 
cadrelor universitare și că instituțiile de 
învățământ superior au integrat-o în 
programa lor. Aceste practici trebuie să 
conducă la îmbunătățirea dispozițiilor 
privind mobilitatea studenților în interiorul 
Uniunii. Un învățământ superior european 
mai atractiv și mai competitiv este unul 
dintre obiectivele Declarației de la 
Bologna. Procesul de la Bologna a dus la 
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crearea Spațiului european al 
învățământului superior. Prin raționalizarea 
sectorului învățământului superior 
european, studiile în Europa au devenit mai 
atractive pentru studenții care sunt 
resortisanți ai unor țări terțe. 

crearea Spațiului european al 
învățământului superior. Prin raționalizarea 
sectorului învățământului superior 
european, studiile în Europa au devenit mai 
atractive pentru studenții care sunt 
resortisanți ai unor țări terțe. Participarea a 
numeroase state terțe la procesul de la 
Bologna, precum și la programele 
Uniunii pentru mobilitatea studenților 
implică reguli de mobilitate armonizate și 
simplificate pentru cetățenii acestor state. 

 
 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) După ce toate sunt îndeplinite 
condițiile generale și speciale de admisie , 
statele membre ar trebui să emită o 
autorizație, și anume o viză de lungă ședere 
și/sau un permis de ședere, în termenele 
stabilite. În cazul în care un stat membru 
eliberează un permis de ședere doar pentru 
teritoriul său și toate condițiile din prezenta 
directivă referitoare la admisie sunt 
îndeplinite, statul membru ar trebui să îi 
acorde resortisantului țării terțe interesat 
vizele necesare. 

(22) După ce sunt îndeplinite toate 
condițiile generale și speciale de admisie, 
statele membre ar trebui să emită o 
autorizație, și anume, o viză de lungă 
ședere și/sau un permis de ședere, în 
termenele stabilite, care nu ar trebui să fie 
limitată sau anulată de cerințe 
suplimentare. În cazul în care un stat 
membru eliberează un permis de ședere 
doar pentru teritoriul său și toate condițiile 
din prezenta directivă referitoare la admisie 
sunt îndeplinite, statul membru ar trebui să 
îi acorde resortisantului țării terțe interesat 
vizele necesare. 

 
 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Statele membre pot impune 
solicitanților o taxă pentru procesarea 
cererilor de eliberare a unei autorizații. 
Taxele ar trebui să fie proporționale cu 

(25) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare renunțarea la taxele de 
intrare și de ședere aplicate resortisanților 
țărilor terțe în scopul prezentei directive. 
Dacă statele membre solicită 
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scopul șederii. resortisanților țărilor terțe plata unor 
taxe, acestea ar trebui să fie proporționale 
cu scopul șederii și nu ar trebui să 
constituie un obstacol în calea 
obiectivelor directivei. 

 
 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe 
motive justificate temeinic. În special, 
admisia poate fi refuzată dacă un stat 
membru consideră, pe baza unei evaluări a 
faptelor, într-un anumit caz, că 
resortisantul țării terțe reprezintă o 
potențială amenințare pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau sănătatea 
publică . 

(28) Admisia poate fi refuzată doar pe 
motive justificate temeinic. În special, 
admisia poate fi refuzată dacă un stat 
membru consideră, pe baza unei evaluări a 
faptelor, într-un anumit caz, că 
resortisantul țării terțe reprezintă o 
potențială amenințare pentru ordinea 
publică sau siguranța publică. 

 
 

Amendamentul 11 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Autoritățile naționale ar trebui să 
informeze resortisanții țărilor terțe care 
solicită admisia în statele membre în 
temeiul prezentei directive cu privire la o 
decizie legată de cerere. Acestea ar trebui 
să facă acest lucru în scris cât mai curând 
posibil și cel mai târziu în termen de 60 de 
zile începând de la data depunerii cererii 
sau cât mai curând posibil și cel mai 
târziu în termen de 30 de zile începând de 
la aceeași dată, în cazul cercetătorilor și 
al studenților care beneficiază de 
programele Uniunii care cuprind măsuri 
de mobilitate. 

(30) Autoritățile naționale ar trebui să 
informeze resortisanții țărilor terțe care 
solicită admisia în statele membre în 
temeiul prezentei directive cu privire la o 
decizie legată de cerere. Acestea ar trebui 
să facă acest lucru în scris cât mai curând 
posibil și cel mai târziu în termen de 30 de 
zile începând de la data depunerii cererii 
Statele membre ar trebui să informeze 
solicitantul cât mai curând posibil cu 
privire la orice informație suplimentară 
de care are nevoie pentru procesarea 
cererii. În cazul în care legislația 
națională prevede introducerea unei căi 
de atac împotriva unei decizii negative, 
autoritățile naționale ar trebui să 
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informeze solicitantul cu privire la decizia 
lor în termen de 30 de zile de la data la 
care a fost introdusă calea de atac. 

 
 

Amendamentul 12 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Normele UE în materie de imigrație și 
programele Uniunii care cuprind măsuri de 
mobilitate ar trebui să se completeze 
reciproc. Cercetătorii și studenții 
resortisanți ai țărilor terțe care beneficiază 
de aceste programe ale Uniunii ar trebui 
să aibă dreptul de a se deplasa în statele 
membre prevăzute în temeiul autorizației 
acordate de către primul stat membru, atâta 
timp cât lista completă cu respectivele 
state membre este cunoscută înainte de 
intrarea în Uniune. O astfel de autorizație 
ar trebui să le permită să își exercite 
dreptul la mobilitate fără a fi nevoiți să 
furnizeze informații suplimentare sau să 
efectueze alte proceduri de depunere a 
cererilor. Statele membre sunt încurajate 
să faciliteze mobilitatea în interiorul 
Uniunii pentru voluntarii resortisanți ai 
țărilor terțe în cadrul programelor de 
voluntariat care vizează mai mult de un 
stat membru. 

(32) Normele UE în materie de imigrație și 
programele Uniunii care cuprind măsuri de 
mobilitate ar trebui să se completeze 
reciproc. Cercetătorii, studenții, voluntarii 
și stagiarii resortisanți ai țărilor terțe ar 
trebui să aibă dreptul de a se deplasa în 
diferite state membre în temeiul 
autorizației acordate de către primul stat 
membru. O astfel de autorizație ar trebui să 
le permită să își exercite dreptul la 
mobilitate fără a fi nevoiți să furnizeze 
informații suplimentare sau să efectueze 
alte proceduri de depunere a cererilor. 

 
 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora trebuie să li se acorde un 
acces sporit la piața forței de muncă în 

(33) Pentru a permite studenților 
resortisanți ai țărilor terțe să suporte mai 
ușor o parte din costurile studiilor lor, 
acestora ar trebui să li se acorde un acces 
deplin la piața forței de muncă în 
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conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă , și anume cel puțin 20 
ore pe săptămână . Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să funcționeze ca o regulă generală; 
cu toate acestea, în situații excepționale, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare situația piețelor lor de forță 
de muncă naționale , deși acest aspect nu 
trebuie să riște eliminarea pe deplin a 
dreptului la muncă . 

conformitate cu condițiile stabilite de 
prezenta directivă. Principiul accesului 
studenților la piața forței de muncă ar 
trebui să se aplice ca o regulă generală.  

 
 

Amendamentul 14 

Propunere de directivă 

Considerentul 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță 
de muncă bine pregătită pentru viitor, 
statele membre ar trebui să permită 
studenților care își obțin diploma în Uniune 
să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a 
căuta un loc de muncă sau de a deschide o 
afacere, pentru o perioadă de 12 luni după 
expirarea autorizației inițiale. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
permită cercetătorilor să facă același lucru 
la finalizarea proiectului lor de cercetare, 
astfel cum se prevede în acordul de 
primire. Acest lucru nu ar trebui să dea 
naștere unui drept automat de a avea acces 
la piața forței de muncă sau de a deschide o 
afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar 
putea cere să prezinte dovezi în 
conformitate cu articolul 24. 

(34) Ca parte a intenției de a asigura o forță 
de muncă bine pregătită pentru viitor și de 
a respecta și a aprecia munca și 
contribuția globală a studenților care își 
obțin diploma în Uniune, statele membre 
ar trebui să permită studenților respectivi 
să rămână pe teritoriul lor, cu intenția de a 
căuta un loc de muncă sau de a deschide o 
afacere, pentru o perioadă de 12 luni după 
expirarea autorizației inițiale. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
permită cercetătorilor să facă același lucru 
la finalizarea proiectului lor de cercetare, 
astfel cum se prevede în acordul de 
primire. Acest lucru nu ar trebui să dea 
naștere unui drept automat de a avea acces 
la piața forței de muncă sau de a deschide o 
afacere. Studenților și cercetătorilor li s-ar 
putea cere să prezinte dovezi în 
conformitate cu articolul 24. 

 
 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă 

Considerentul 36 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Aceste categorii de 
persoane au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul statelor membre și un set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe 
cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în 
temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să 
se mențină drepturi mai favorabile la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile de securitate socială, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială. În prezent, Directiva 
2011/98/UE prevede posibilitatea ca statele 
membre să limiteze aplicarea egalității de 
tratament în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, iar această posibilitate de 
limitare ar putea afecta cercetătorii. În plus, 
indiferent dacă dreptul Uniunii sau dreptul 
intern al statului membru gazdă oferă sau 
nu elevilor, voluntarilor, stagiarilor 
neremunerați și lucrătorilor au pair 
resortisanți ai țărilor terțe accesul la piața 
forței de muncă, aceștia ar trebui să 
beneficieze de dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește accesul 
la bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului. 

(36) Pentru ca Uniunea să devină mai 
atractivă pentru cercetătorii, studenții, 
elevii, stagiarii, voluntarii și lucrătorii au 
pair resortisanți țărilor terțe, este important 
să se asigure că aceștia beneficiază de un 
tratament echitabil, în conformitate cu 
articolul 79 din tratat. Aceste categorii de 
persoane au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în temeiul Directivei 2011/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul statelor membre și un set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe 
cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru. Pentru cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe, pe lângă drepturile acordate în 
temeiul Directivei 2011/98/UE, ar trebui să 
se mențină drepturi mai favorabile la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
ramurile de securitate socială, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. În prezent, 
Directiva 2011/98/UE prevede posibilitatea 
ca statele membre să limiteze aplicarea 
egalității de tratament în ceea ce privește 
ramurile securității sociale, inclusiv 
prestațiile familiale, iar această posibilitate 
de limitare ar putea afecta cercetătorii. În 
plus, indiferent dacă dreptul Uniunii sau 
dreptul intern al statului membru gazdă 
oferă sau nu studenților, elevilor, 
voluntarilor, stagiarilor neremunerați și 
lucrătorilor au pair resortisanți ai țărilor 
terțe accesul la piața forței de muncă, 
aceștia ar trebui să beneficieze de dreptul la 
un tratament egal cu cel aplicat 
resortisanților statului membru gazdă în 
ceea ce privește accesul la bunuri și servicii 
și oferta de bunuri și servicii puse la 
dispoziția publicului. 
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Amendamentul 16 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (42a) Fiecare stat membru are obligația 
de a informa resortisanții țărilor terțe cu 
privire la normele aplicabile cazului lor 
specific pentru a se asigura transparența 
și securitatea juridică și, astfel, pentru a-i 
încuraja să vină în Uniune. Toate 
informațiile care sunt relevante pentru 
procedură, inclusiv documentația 
generală privind programe de studiu, de 
schimb sau de cercetare, dar și informații 
specifice cu privire la drepturile și 
obligațiile solicitanților ar trebui, prin 
urmare, să fie furnizate într-un mod ușor 
accesibil și inteligibil pentru resortisanții 
țărilor terțe. 

 
 

Amendamentul 17 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera ga (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) „furnizor de servicii de voluntariat” 
înseamnă o organizație responsabilă 
pentru programul de servicii de 
voluntariat la care este repartizat 
resortisantul țării terțe. Astfel de 
organizații și grupuri sunt independente și 
autonome ca și alte entități nonprofit, de 
exemplu, autoritățile publice. Ele sunt 
active în mediul public, iar activitatea lor 
are ca scop, cel puțin parțial, să 
contribuie la binele public1. 

 __________________ 

 1 Comunicarea Comisiei privind 
promovarea rolului organizațiilor de 
voluntariat și al fundațiilor din Europa, 
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COM(1997)0241. 

 
 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) „program de servicii de voluntariat” 
înseamnă un program de activități de 
solidaritate practică pe baza unui 
program recunoscut de statul membru sau 
de Uniune , care urmărește activități de 
interes general; 

(h) „program de servicii de voluntariat” 
înseamnă un program de activități de 
solidaritate practică pe baza unui program 
recunoscut de statul membru sau de 
Uniune, care urmărește activități de interes 
general pentru o cauză nonprofit; 

 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care este primit 
temporar de o familie pe teritoriul unui stat 
membru, în schimbul unor activități 
casnice ușoare și de îngrijire a copiilor, 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
lingvistice și cunoștințele despre țara 
gazdă; 

(i) „lucrător au pair” înseamnă un 
resortisant al unei țări terțe care este primit 
temporar de o familie pe teritoriul unui stat 
membru, pentru a-și îmbunătăți 
competențele lingvistice și cunoștințele 
despre țara gazdă, în schimbul unor 
activități casnice ușoare și de îngrijire a 
copiilor; 

Justificare 

În definiția lucrătorului au-pair, îmbunătățirea competențelor lingvistice și a cunoștințelor 
despre țara gazdă ar trebui să fie subliniate ca elemente principale. 
 
 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera l a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (la) „entitate-gazdă” înseamnă instituția 
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de învățământ, organizația de cercetare, 
întreprinderea sau instituția de formare 
profesională, organizația care efectuează 
schimb de elevi sau organizația 
responsabilă pentru programul de servicii 
de voluntariat la care este repartizat 
resortisantul țării terțe, indiferent de 
forma juridică a acesteia, stabilită în 
conformitate cu legislația națională pe 
teritoriul unui stat membru; 

 

Amendamentul 21 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera l b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (lb) „familie gazdă” înseamnă familia 
care primește temporar un lucrător au-
pair și îi permite să participe la viața de 
familie zilnică pe teritoriul unui stat 
membru, pe baza unui acord încheiat 
între familia gazdă și lucrătorul au-pair; 

Justificare 

Lipsește din propunere o definiție a familiei gazdă. 
 
 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor 
activități care includ orice formă de lucru 
sau de muncă reglementată de legislația 
națională sau practicile curente, efectuată 
pentru un angajator și desfășurată sub 
coordonarea și supravegherea acestuia; 

(n) „angajare” înseamnă exercitarea unor 
activități care includ o formă de lucru sau 
de muncă reglementată de legislația 
națională sau de acordul colectiv aplicabil 
sau de practicile curente, efectuată pentru 
un angajator și desfășurată sub coordonarea 
și supravegherea acestuia;  
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Amendamentul 23 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera n a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (na) „angajator” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică pentru care 
sau sub a cărei conducere și/sau 
supraveghere are loc angajarea; 

 
 

Amendamentul 24 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – litera n b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (nb) „membri de familie“ înseamnă 
resortisanți ai unei țări terțe, conform 
definiției prevăzute la articolul 4 din 
Directiva 2003/86/CE; 

 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică , în 
ceea ce privește articolele 21, 22, 23, 24, 
25 și 29, în special în contextul 
parteneriatelor pentru mobilitate . 

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică , în 
ceea ce privește articolele 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 și 34, în special în contextul 
parteneriatelor pentru mobilitate . 

Justificare 

Statelor membre ar trebui să li se permită să adopte sau să mențină dispoziții mai favorabile 
pentru toate articolele incluse în directivă, cu excepția celor referitoare la condițiile generale și 
specifice, astfel încât să se evite condițiile nearmonizate în întreaga UE. 
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Amendamentul 26 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) nu este considerat o amenințare pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
sănătatea publică; 

(d) nu este o amenințare pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau sănătatea 
publică; 

 
 

Amendamentul 27 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) prezintă dovezile solicitate de statul 
membru care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a își acoperi cheltuielile de 
întreținere, de formare profesională și 
costurile călătoriei de întoarcere, fără a se 
aduce atingere unei eventuale examinări a 
fiecărui caz în parte. 

(f) prezintă dovezile solicitate de statul 
membru care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a își acoperi cheltuielile de 
întreținere, de formare profesională și 
costurile călătoriei de întoarcere, fără a se 
aduce atingere unei eventuale examinări a 
fiecărui caz în parte. Nu este necesară 
furnizarea unei astfel de dovezi, dacă 
resortisantul unei țări terțe în cauză poate 
dovedi că primește un grant sau o bursă, 
că a primit un angajament de 
sponsorizare de la o familie-gazdă sau o 
ofertă fermă de loc de muncă sau dacă o 
organizație care efectuează schimb de 
elevi sau un program de servicii de 
voluntariat se declară responsabilă pentru 
cheltuielile de întreținere ale elevului sau 
ale voluntarului pe toată perioada șederii 
sale în statul membru în cauză. 

 
 

Amendamentul 28 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre pot accepta, în 
conformitate cu legislația lor internă, o 
cerere depusă atunci când resortisantul 
respectiv al unei țări terțe se află deja pe 
teritoriul lor. 

(5) Statele membre examinează, în 
conformitate cu legislația lor internă, o 
cerere depusă atunci când resortisantul 
respectiv al unei țări terțe se află deja pe 
teritoriul lor. 

 
 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre pot limita admisia 
elevilor participanți într-un program de 
schimb la resortisanții țărilor terțe care 
oferă aceleași oportunități propriilor lor 
resortisanți. 

eliminat 

 
 

Amendamentul 30 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Condiții speciale privind stagiarii Condiții speciale privind stagiarii 
neremunerați sau remunerați 

 
 

Amendamentul 31 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să fi semnat un acord de formare 
profesională, aprobat, dacă este necesar, de 
autoritatea relevantă din statul membru 
vizat în conformitate cu legislația și 
practicile administrative interne, pentru o 

(a) să furnizeze dovezi că a semnat un 
acord de formare profesională sau un 
contract de muncă, aprobat, dacă este 
necesar, de autoritatea relevantă din statul 
membru vizat în conformitate cu legislația 
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poziție în cadrul întreprinderilor din 
sectorul public sau privat sau al unei unități 
de formare profesională recunoscută de 
statul membru în conformitate cu legislația 
și practicile administrative interne; 

și practicile administrative interne, pentru o 
poziție în cadrul întreprinderilor din 
sectorul public sau privat sau al unei unități 
de formare profesională recunoscută de 
statul membru în conformitate cu legislația 
și practicile administrative interne; 

Amendamentul 32 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să dovedească, la solicitarea statului 
membru, că are studii, calificări sau 
experiență profesională anterioară 
relevantă pentru a beneficia de experiența 
stagiului. 

eliminat 

Justificare 

Pare excesiv să se ceară cursanților să demonstreze că au o astfel de calificare, deoarece 
acesta este chiar scopul unui stagiu, de a dobândi experiența profesională necesară, și nu o 
condiție prealabilă pentru stagiu. 
 
 

Amendamentul 33 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să prezinte un acord încheiat cu 
organizația responsabilă din statul membru 
vizat pentru programul de servicii de 
voluntariat la care participă, oferind o 
descriere a sarcinilor care îi revin, a 
condițiilor privind supravegherea 
îndeplinirii respectivelor sarcini, a 
programului de lucru, a resurselor 
disponibile pentru acoperirea cheltuielilor 
de deplasare, de întreținere, de cazare și a 
banilor de buzunar pe întreaga durată a 
șederii și, după caz, a formării la care 
participă, care este menită să îl ajute să își 
îndeplinească sarcinile profesionale; 

(a) să prezinte un acord încheiat cu 
organizația responsabilă din statul membru 
vizat pentru programul/proiectul de 
servicii de voluntariat la care participă, 
care să specifice: titlul și scopul 
proiectului de voluntariat, data de început 
și data de sfârșit a proiectului de 
voluntariat, sarcinile voluntarilor, 
condițiile privind supravegherea 
îndeplinirii respectivelor sarcini, 
programul de lucru, resursele disponibile 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
deplasare, de întreținere, de cazare și a 
banilor de buzunar pe întreaga durată a 
șederii și, după caz, formarea la care 
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participă, care este menită să îl ajute să își 
îndeplinească sarcinile profesionale; 

 

Amendamentul 34 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să facă dovada că familia gazdă își 
asumă răspunderea pentru acesta pe durata 
prezenței sale pe teritoriul statului membru 
în cauză, în special în ceea ce privește 
cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate, 
maternitate sau riscurile de accidente; 

(b) să facă dovada că familia gazdă își 
asumă răspunderea pentru acesta pe durata 
prezenței sale pe teritoriul statului membru 
în cauză, în special în ceea ce privește 
cheltuielile de întreținere, cazare, sănătate, 
sau riscurile de accidente; 

Justificare 

Pare excesivă solicitarea ca un lucrător au-pair să furnizeze dovezi suplimentare separate, că 
familia gazda va acoperi cheltuielile legate de maternitate. 
 
 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta și măsurile adecvate 
care îi permit să participe la cursuri și la 
treburile casnice de zi cu zi. 

(c) să prezinte un acord încheiat între 
lucrătorul au pair și familia gazdă care să 
definească drepturile și obligațiile 
lucrătorului au pair, inclusiv detaliile cu 
privire la banii de buzunar pe care urmează 
să îi primească acesta, măsurile adecvate 
privind orele dedicate participării la 
treburile casnice de zi cu zi, indicând 
numărul maxim de ore pe zi care pot fi 
dedicate participării la acestea, inclusiv 
acordarea a cel puțin unei zile libere pe 
săptămână, și care îi permit să participe la 
cursuri. 
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Amendamentul 36 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 După o autorizare reușită și acordarea 
unei vize, entitatea-gazdă este înregistrată 
într-un sistem de acreditare, pentru a 
facilita viitoarele proceduri de depunere a 
cererilor. 

 
 

Amendamentul 37 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre eliberează o autorizație 
pentru studenți pe o perioadă de cel puțin 
un an și o reînnoiesc dacă sunt îndeplinite 
în continuare condițiile prevăzute la 
articolele 6 și 10. În cazul în care perioada 
de studii este prevăzută să dureze mai 
puțin de un an, autorizația este eliberată 
pentru durata studiilor. 

(2) Statele membre eliberează o autorizație 
pentru studenți pe o perioadă de cel puțin 
un an, sau, atunci când durata studiilor 
acestora depășește un an, pentru întreaga 
durată a studiilor lor și, dacă este cazul, o 
reînnoiesc dacă sunt îndeplinite în 
continuare condițiile prevăzute la articolele 
6 și 10. 

 
 

Amendamentul 38 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru elevi și lucrătorii au pair, statele 
membre eliberează o autorizație pentru o 
perioadă maximă de un an. 

(3) Pentru elevi și lucrătorii au pair, statele 
membre eliberează o autorizație care 
acoperă întreaga durată a programului de 
schimb de elevi sau a acordului dintre 
familia-gazdă și lucrătorii au pair pentru 
o perioadă maximă de un an. 

 



 

 
 PE529.534/ 19 

 RO 

Amendamentul 39 

Propunere de directivă 

Articolul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot să adauge informații 
suplimentare referitoare la șederea 
resortisantului unei țări terțe, cum ar fi lista 
completă, pe suport de hârtie, a statelor 
membre în care cercetătorul sau studentul 
intenționează să se deplaseze sau să 
stocheze astfel de date în format electronic, 
astfel cum se prevede la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și la 
punctul 16 litera (a) din anexa la 
regulamentul respectiv. 

Statele membre pot să adauge informații 
suplimentare referitoare la șederea 
resortisantului unei țări terțe, cum ar fi lista 
completă, pe suport de hârtie, a statelor 
membre în care cercetătorul sau studentul a 
declarat că intenționează să se deplaseze 
în conformitate cu articolul 27 alineatul 
(1) litera (a) sau să stocheze astfel de date 
în format electronic, astfel cum se prevede 
la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
1030/2002 și la punctul 16 litera (a) din 
anexa la regulamentul respectiv. 

Justificare 

Indicarea listei statelor membre în care intenționează să meargă resortisantul unei țări terțe 
este legată de acordarea unei autorizații care să acopere întreaga durată a șederii pentru 
cercetătorii și studenții resortisanți ai țărilor terțe incluși în programele Uniunii, inclusiv 
măsuri de mobilitate, după cum prevede articolul 27 alineatul (1) litera (a). 
 
 

Amendamentul 40 

Propunere de directivă 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Motivele respingerii unei cereri Motivele refuzului acordării unei 
autorizații 

(1) Statele membre resping o cerere în 
următoarele cazuri: 

(1) Statele membre refuză acordarea unei 
autorizații în următoarele cazuri: 

(a) în cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile generale prevăzute la articolul 6, 
precum și condițiile speciale relevante 
stabilite la articolul 7 și la articolele 10-16;  

(a) în cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile generale prevăzute la articolul 6, 
sau condițiile speciale relevante stabilite la 
articolul 7 și la articolele 10-16; 

(b) în cazul în care documentele prezentate 
au fost dobândite în mod fraudulos, au fost 
falsificate sau modificate;  

(b) în cazul în care documentele prezentate 
au fost dobândite în mod fraudulos, au fost 
falsificate sau modificate; 

(c) în cazul în care entitatea sau instituția 
de învățământ gazdă a fost înființată cu 
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unicul scopul de a facilita intrarea pe 
teritoriul statului respectiv;  

(d) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
sancționată în temeiul dreptului intern 
pentru muncă nedeclarată și/sau angajare 
ilegală ori nu îndeplinește obligațiile 
legale în ceea ce privește securitatea 
socială și/sau impozitarea prevăzute în 
dreptul intern ori a inițiat procedura de 
faliment ori este insolvabilă;  

 

(e) în cazul în care familia gazdă sau, 
dacă este cazul, orice organizație 
intermediară implicată în plasarea 
lucrătorului au pair a fost sancționată în 
conformitate cu dreptul intern pentru 
încălcarea condițiilor și/sau a obiectivelor 
plasamentului lucrătorilor au pair și/sau 
pentru angajare ilegală. 

 

(2) Statele membre pot respinge o cerere 
dacă se constată că entitatea gazdă a 
desființat în mod deliberat, în intervalul 
de 12 luni care precede imediat data 
depunerii cererii, locurile de muncă pe 
care încearcă să le completeze prin 
intermediul noii cereri. 

(2) Statele membre pot refuza o autorizație 
în situațiile următoare: 

 (a) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
sancționată în conformitate cu dreptul 
intern pentru muncă nedeclarată și/sau 
angajare ilegală ori nu îndeplinește 
obligațiile legale în ceea ce privește 
securitatea socială și/sau impozitarea 
prevăzute în dreptul intern ori a inițiat 
procedura de faliment ori este insolvabilă;  

 (b) în cazul în care familia gazdă sau, 
dacă este cazul, orice organizație 
intermediară implicată în plasarea 
lucrătorului au pair a fost sancționată în 
conformitate cu dreptul intern pentru 
încălcarea condițiilor și/sau a obiectivelor 
plasamentului lucrătorilor au pair și/sau 
pentru angajare ilegală; 

 (c) în cazul în care entitatea sau instituția 
de învățământ gazdă a fost înființată cu 
unicul scop de a facilita intrarea pe 
teritoriul statului respectiv. 
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Amendamentul 41 

Propunere de directivă 

Articolul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Motivele retragerii unei autorizații Motivele retragerii sau ale refuzului 
reînnoirii unei autorizații 

(1) Statele membre retrag o autorizație în 
situațiile următoare: 

(1) Statele membre retrag sau refuză să 
reînnoiască o autorizație în situațiile 
următoare: 

 (a) în cazul în care titularul nu mai 
îndeplinește condițiile generale prevăzute 
la articolul 6, sau condițiile speciale 
relevante stabilite la articolul 7 și la 
articolele 10-14 sau 16;  

(a) în cazul în care autorizațiile și 
documentele prezentate au fost dobândite 
în mod fraudulos, au fost falsificate sau 
modificate; 

(b) în cazul în care autorizațiile și 
documentele prezentate au fost dobândite 
în mod fraudulos, au fost falsificate sau 
modificate; 

(b) în cazul în care resortisantul unei țări 
terțe își are reședința pe teritoriul statului 
membru din alte motive decât cele pentru 
care a primit drept de ședere; 

 

(c) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
înființată cu unicul scop de a facilita 
intrarea pe teritoriul statului membru; 

 

 (2) Statele membre pot retrage sau refuza 
să reînnoiască o autorizație în situațiile 
următoare: 

(d) în cazul în care entitatea gazdă nu a 
îndeplinit obligațiile legale în ceea ce 
privește securitatea socială și/sau 
impozitarea prevăzute în dreptul intern sau 
a inițiat procedura de faliment sau este 
insolvabilă; 

(a) în cazul în care entitatea gazdă nu a 
îndeplinit obligațiile legale în ceea ce 
privește securitatea socială și/sau 
impozitarea prevăzute în dreptul intern sau 
a inițiat procedura de faliment sau este 
insolvabilă. Atunci când o astfel de 
situație survine în cursul unui ciclu de 
studii, studentului ar trebui să i se acorde 
o perioadă de timp rezonabilă pentru a 
găsi un ciclu echivalent, care să-i permită 
finalizarea studiilor; 

(e) în cazul în care familia gazdă sau, dacă 
este cazul, orice organizație intermediară 
implicată în plasarea lucrătorului au pair 
a fost sancționată în conformitate cu 
dreptul intern pentru încălcarea condițiilor 

(b) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
sancționată în conformitate cu dreptul 
intern pentru muncă nedeclarată și/sau 
angajare ilegală ori nu îndeplinește 
obligațiile legale în ceea ce privește 
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și/sau obiectivelor plasamentului 
lucrătorilor au pair și/sau pentru 
angajare ilegală. 

securitatea socială și/sau impozitarea 
prevăzute în dreptul intern ori a inițiat 
procedura de faliment ori este insolvabilă;  

 (c) în cazul în care entitatea gazdă a fost 
înființată cu unicul scop de a facilita 
intrarea pe teritoriul statului membru; 

 (d) în cazul în care familia gazdă sau, 
dacă este cazul, orice organizație 
intermediară implicată în plasarea 
lucrătorului au pair a fost sancționată în 
conformitate cu dreptul intern pentru 
încălcarea condițiilor și/sau obiectivelor 
plasamentului lucrătorilor au pair și/sau 
pentru angajare ilegală; 

 (e) în cazul în care resortisantul unei țări 
terțe își are reședința pe teritoriul statului 
membru din alte motive decât cele pentru 
care a primit drept de ședere; 

(f) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
respectivul student nu înregistrează un 
progres acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne. 

(f) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate; 

 (g) în cazul studenților, dacă nu 
înregistrează un progres acceptabil în 
studiile relevante, în conformitate cu 
legislația și practicile administrative 
interne. Statul membru în cauză poate 
retrage sau refuza să reînnoiască o 
autorizare din acest motiv doar printr-o 
decizie bazată pe motive specifice, luând 
în considerare evaluarea instituției de 
învățământ, care este consultată cu 
privire la progresele studentului, cu 
excepția cazului în care instituția nu 
răspunde la solicitarea privind avizul într-
un termen rezonabil de timp; 

(2) Statele membre pot retrage o 
autorizație pe motiv de ordine publică, 
siguranță publică sau sănătate publică. 

(h) din motive de ordine publică, siguranță 
publică sau sănătate publică. Motivele 
legate de ordinea publică sau de siguranță 
publică trebuie să se bazeze exclusiv pe 
comportamentul personal al 
resortisantului în cauză al țării terțe. 
Motivele legate de sănătatea publică au la 
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bază o analiză obiectivă a adevăratelor 
riscuri și nu sunt aplicate în mod 
discriminatoriu în comparație cu 
tratamentul aplicat resortisanților statului 
membru în cauză. 

 (2a) Atunci când un stat membru retrage 
o autorizație pe unul dintre motivele 
prevăzute la alineatul 2 literele (a), (b) 
sau (c), resortisantul unei țări terțe are 
dreptul de a rămâne pe teritoriul statului 
membru în cazul în care găsește o altă 
entitate gazdă sau o familie gazdă, pentru 
a-și termina studiile sau cercetarea sau 
pentru un alt scop pentru care a fost 
acordată autorizația. 

 

Amendamentul 42 

Propunere de directivă 

Articolul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 20 eliminat 

Motivele refuzului reînnoirii unei 
autorizații 

 

(1) Statele membre pot refuza să 
reînnoiască o autorizație în următoarele 
cazuri: 

 

(a) în cazul în care autorizația și 
documentele prezentate au fost dobândite 
în mod fraudulos, au fost falsificate sau 
modificate; 

 

(b) în cazul în care se constată că titularul 
nu mai îndeplinește condițiile generale de 
intrare și de ședere stabilite la articolul 6, 
precum și condițiile speciale relevante 
prevăzute la articolele 7, 9 și 10; 

 

(c) în cazul studenților, dacă termenele-
limită impuse cu privire la accesul la 
activitățile economice prevăzute la 
articolul 23 nu sunt respectate sau dacă 
respectivul student nu înregistrează un 
progres acceptabil în studiile relevante, în 
conformitate cu legislația și practicile 
administrative interne. 
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(2) Statele membre pot refuza să 
reînnoiască o autorizație pe motive de 
ordine publică, siguranță publică și 
sănătate publică. 

 

 

Amendamentul 43 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2011/98/UE, cercetătorii resortisanți ai 
țărilor terțe au dreptul la un tratament egal 
cu cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă în ceea ce privește ramurile 
securității sociale, inclusiv prestațiile 
familiale, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. 

(1) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 
2011/98/UE, cercetătorii și studenții 
resortisanți ai țărilor terțe au dreptul la un 
tratament egal cu cel aplicat resortisanților 
statului membru gazdă în ceea ce privește 
educația și formarea profesională și 
ramurile securității sociale, inclusiv 
prestațiile familiale, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială. 

Justificare 

Derogarea de la Directiva privind permisul unic ar trebui să fie extinsă la studenți și să 
includă, de asemenea, educația și formarea profesională. 
 
 

Amendamentul 44 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Elevii, voluntarii, stagiarii neremunerați 
și lucrătorii au pair, indiferent dacă 
beneficiază sau nu de drept de muncă în 
temeiul legislației Uniunii sau al dreptului 
intern, au dreptul la un tratament egal în 
ceea ce privește accesul la bunuri și servicii 
și oferta de bunuri și servicii puse la 
dispoziția publicului, cu excepția 
procedurilor de obținere a unei locuințe, 
astfel cum se prevede în dreptul intern. 

(2) Studenții, elevii, voluntarii, stagiarii 
neremunerați și lucrătorii au pair, 
indiferent dacă beneficiază sau nu de drept 
de muncă în temeiul legislației Uniunii sau 
al dreptului intern, au dreptul la un 
tratament egal în ceea ce privește accesul la 
bunuri și servicii și oferta de bunuri și 
servicii puse la dispoziția publicului, cu 
excepția procedurilor de obținere a unei 
locuințe, astfel cum se prevede în dreptul 
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intern. 

 
 

Amendamentul 45 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Resortisanții țărilor terțe care se află 
sub incidența domeniului de aplicare al 
prezentei directive și au autorizație de 
intrare și ședere pe teritoriul unui stat 
membru, pe baza unei vize de lungă 
ședere, au dreptul la un tratament egal cu 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă în ceea ce privește drepturile 
menționate la alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol. 

Justificare 

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind permisul unic nu include în mod explicit 
resortisanții unor țări terțe (de exemplu, studenți) care vin în UE cu viză. Această lacună ar 
putea duce la o discriminare a studenților în raport cu alte categorii. Pentru a elimina această 
lacună, drepturile menționate la articolul 21 ar trebui extinse în mod explicit la categoria 
respectivă. 
 
 

Amendamentul 46 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În afara timpului lor de studiu și sub 
rezerva respectării normelor și condițiilor 
aplicabile activității relevante în statul 
membru gazdă, studenții au dreptul de a fi 
angajați și pot avea dreptul să exercite o 
activitate economică independentă. Poate fi 
luată în considerare situația pieței forței de 
muncă din statul membru gazdă. 

(1) În afara timpului lor de studiu și sub 
rezerva respectării normelor și condițiilor 
aplicabile activității relevante în statul 
membru gazdă, studenții au dreptul de a fi 
angajați și pot avea dreptul să exercite o 
activitate economică independentă. Poate fi 
luată în considerare situația pieței forței de 
muncă din statul membru gazdă, dar nu 
într-un mod sistematic care ar putea duce 
la excluderea studenților de pe piața forței 
de muncă. 
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Amendamentul 47 

Propunere de directivă 

Articolul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

După finalizarea proiectului de cercetare 
sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru pentru 
o perioadă de 12 luni, pentru a căuta un loc 
de muncă sau a deschide o afacere, în cazul 
în care condițiile prevăzute la articolul 6 
litera (a) și literele (c)–(f) sunt în 
continuare îndeplinite. Într-o perioadă 
cuprinsă între 3 și 6 luni, resortisanților 
țărilor terțe li se poate cere să dovedească 
faptul că sunt în continuare în căutarea 
unui loc de muncă sau că sunt pe cale să 
deschidă o afacere. După o perioadă de 6 
luni, resortisanților țărilor terțe li se mai 
poate cere să dovedească faptul că au o 
șansă reală de a fi angajați sau de a 
deschide o afacere. 

(1) După finalizarea proiectului de 
cercetare sau a studiilor în statul membru, 
resortisanții țărilor terțe au dreptul de 
ședere pe teritoriul statului membru pentru 
o perioadă de 18 luni, pentru a căuta un loc 
de muncă sau a deschide o afacere, în cazul 
în care condițiile prevăzute la articolul 6 
litera (a) și literele (c)–(f) sunt în 
continuare îndeplinite. Într-o perioadă 
cuprinsă între șase și nouă luni, 
resortisanților țărilor terțe li se poate cere 
să dovedească faptul că sunt în continuare 
în căutarea unui loc de muncă sau că sunt 
pe cale să deschidă o afacere. După o 
perioadă de nouă luni, resortisanților 
țărilor terțe li se mai poate cere să 
dovedească faptul că au o șansă reală de a 
fi angajați sau de a deschide o afacere. 

 (2) Statele membre eliberează o 
autorizație în sensul alineatului (1) din 
prezentul articol pentru resortisantul unei 
țări terțe în cauză și, atunci când este 
cazul, pentru membrii familiei acestuia în 
conformitate cu legislația națională, în 
cazul în care condițiile prevăzute la 
articolul 6 litera (a) și literele (c)–(f) sunt 
îndeplinite. 

 

Amendamentul 48 

Propunere de directivă 

Articolul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii de familie ai cercetătorilor Membrii de familie ai cercetătorilor și ai 
studenților 

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(1) și de la articolul 8 din Directiva 

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(1) și de la articolul 8 din Directiva 
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2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este 
condiționată de necesitatea ca titularul 
autorizației de ședere în scopul desfășurării 
unei activități de cercetare să aibă 
perspective întemeiate de a obține dreptul 
de ședere permanentă și să aibă o perioadă 
minimă de ședere. 

2003/86/CE, reîntregirea familiei nu este 
condiționată de necesitatea ca titularul 
autorizației de ședere în scopul desfășurării 
unei activități de cercetare sau a studiilor 
să aibă perspective întemeiate de a obține 
dreptul de ședere permanentă și să aibă o 
perioadă minimă de ședere. 

(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul 
(1) ultimul paragraf și de la articolul 7 
alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE, 
condițiile și măsurile privind integrarea 
menționate în dispozițiile respective pot fi 
aplicate numai după ce persoanelor vizate 
li s-a acordat dreptul de reîntregire a 
familiei. 

(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul 
(1) ultimul paragraf și de la articolul 7 
alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE, 
condițiile și măsurile privind integrarea 
menționate în dispozițiile respective pot fi 
aplicate numai după ce persoanelor vizate 
li s-a acordat dreptul de reîntregire a 
familiei. 

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(4) primul paragraf din Directiva 
2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii 
de familie se acordă, în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile pentru reîntregirea 
familiei, în termen de 90 de zile de la data 
la care a fost depusă cererea și în termen de 
60 de zile de la data cererii inițiale pentru 
membrii familiei cercetătorilor resortisanți 
ai țărilor terțe care intră sub incidența 
programelor relevante ale Uniunii care 
cuprind măsuri de mobilitate. 

(3) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(4) primul paragraf din Directiva 
2003/86/CE, autorizațiile pentru membrii 
de familie se acordă, în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile pentru reîntregirea 
familiei, în termen de 90 de zile de la data 
la care a fost depusă cererea și în termen de 
60 de zile de la data cererii inițiale pentru 
membrii familiei cercetătorilor și ai 
studenților resortisanți ai țărilor terțe care 
intră sub incidența programelor relevante 
ale Uniunii care cuprind măsuri de 
mobilitate. 

(4) Prin derogare de la articolul 13 
alineatele (2) și (3) din Directiva 
2003/86/CE, durata de valabilitate a 
autorizației acordate membrilor de familie 
trebuie să fie aceeași cu cea a autorizației 
acordate cercetătorului, în măsura în care 
perioada de valabilitate a documentelor lor 
de călătorie permite acest lucru. 

(4) Prin derogare de la articolul 13 
alineatele (2) și (3) din Directiva 
2003/86/CE, durata de valabilitate a 
autorizației acordate membrilor de familie 
este aceeași cu cea a autorizației acordate 
cercetătorului sau studentului, în măsura 
în care perioada de valabilitate a 
documentelor lor de călătorie permite acest 
lucru. 

(5) Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (2) a doua teză din Directiva 
2003/86/CE, statele membre nu aplică 
nicio limită de timp în ceea ce privește 
accesul pe piața forței de muncă. 

(5) Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (2) a doua teză din Directiva 
2003/86/CE, statele membre nu aplică 
nicio limită de timp în ceea ce privește 
accesul pe piața forței de muncă. 

Justificare 

Prevederile privind reîntregirea familiei în ceea ce privește cercetătorii ar trebui extinse și la 
studenți. 
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Amendamentul 49 

Propunere de directivă 

Articolul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dreptul la mobilitate între statele 
membre pentru cercetători, studenți și 
stagiarii remunerați  

Dreptul la mobilitate între statele 
membre pentru cercetători, studenți, 
voluntari și stagiari 

(1) Unui resortisant al unei țări terțe care a 
fost admis ca cercetător în temeiul 
prezentei directive i se permite să 
desfășoare o parte din activitatea sa de 
cercetare în alt stat membru în condițiile 
prevăzute de prezentul articol. 

(1) Unui resortisant al unei țări terțe care a 
fost admis ca cercetător în temeiul 
prezentei directive i se permite să 
desfășoare o parte din activitatea sa de 
cercetare în alt stat membru în condițiile 
prevăzute de prezentul articol. 

În cazul în care șederea cercetătorului în alt 
stat membru nu depășește o perioadă 
de șase luni, activitatea de cercetare poate 
fi desfășurată pe baza acordului de primire 
încheiat în primul stat membru, cu condiția 
ca cercetătorul să aibă suficiente resurse în 
celălalt stat membru și să nu fie considerat 
o amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau sănătatea publică în 
cel de-al doilea stat membru. 

În cazul în care șederea cercetătorului în alt 
stat membru nu depășește o perioadă de 
șase luni, activitatea de cercetare poate fi 
desfășurată pe baza acordului de primire 
încheiat în primul stat membru, cu condiția 
ca cercetătorul să aibă suficiente resurse în 
celălalt stat membru și să nu fie o 
amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau sănătatea publică în 
cel de-al doilea stat membru. 

În cazul în care șederea cercetătorului în alt 
stat membru depășește șase luni, statele 
membre pot solicita un nou acord de 
primire pentru desfășurarea activității de 
cercetare în acel stat membru. În cazul în 
care statele membre prevăd necesitatea 
unei autorizații în vederea exercitării 
mobilității, o astfel de autorizație se acordă 
în conformitate cu garanțiile procedurale 
precizate la articolul 30. Statele membre nu 
solicită cercetătorului să părăsească 
teritoriul lor pentru a depune cereri de 
eliberare a unei autorizații . 

În cazul în care șederea cercetătorului în alt 
stat membru depășește șase luni, statele 
membre pot solicita un nou acord de 
primire pentru desfășurarea activității de 
cercetare în acel stat membru. În cazul în 
care statele membre prevăd necesitatea 
unei autorizații în vederea exercitării 
mobilității, o astfel de autorizație se acordă 
în conformitate cu garanțiile procedurale 
precizate la articolul 29. Statele membre nu 
solicită cercetătorului să părăsească 
teritoriul lor pentru a depune cereri de 
eliberare a unei autorizații . 

(2) Pentru perioade cuprinse între trei și 
șase luni, unui resortisant al unei țări terțe 
care a fost admis ca student sau ca stagiar 
remunerat în temeiul prezentei directive i 
se permite să își efectueze o parte din 
studii/stagiu într-un alt stat membru, cu 
condiția ca, înainte de transferul său în 

(2) Pentru perioade cuprinse între trei și 
șase luni, unui resortisant al unei țări terțe 
care a fost admis ca student, voluntar sau 
ca stagiar în temeiul prezentei directive i se 
permite să își efectueze o parte din 
studii/stagiu/activitatea de voluntariat într-
un alt stat membru, cu condiția ca, înainte 
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respectivul stat membru, să fi prezentat 
următoarele informații autorității 
competente din cel de-al doilea stat 
membru: 

de transferul său în respectivul stat 
membru, să fi prezentat următoarele 
informații autorității competente din cel de-
al doilea stat membru: 

(a) un document de călătorie valabil; (a) un document de călătorie valabil; 

(b) dovada că deține o asigurare de sănătate 
contra tuturor riscurilor pentru care 
resortisanții statului membru în cauză sunt 
asigurați în mod normal; 

(b) dovada că deține o asigurare de sănătate 
contra tuturor riscurilor pentru care 
resortisanții statului membru în cauză sunt 
asigurați în mod normal; 

(c) dovada că a fost acceptat de o unitate de 
învățământ superior sau de o entitate gazdă 
de formare; 

(c) dovada că a fost acceptat de o unitate de 
învățământ superior sau de o entitate gazdă 
de formare sau voluntariat; 

(d) dovezi care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a-și acoperi cheltuielile de 
întreținere, de studii și costurile călătoriei 
de întoarcere. 

(d) dovezi care să ateste faptul că pe durata 
șederii va dispune de suficiente resurse 
pentru a-și acoperi cheltuielile de 
întreținere, de studii și costurile călătoriei 
de întoarcere. 

(3) Pentru mobilitatea studenților și a 
stagiarilor din primul stat membru către un 
al doilea stat membru, autoritățile celui de 
al doilea stat membru informează 
autoritățile primului stat membru cu privire 
la decizia lor. Se aplică procedurile de 
cooperare prevăzute la articolul 32. 

(3) Pentru mobilitatea studenților, a 
voluntarilor și a stagiarilor din primul stat 
membru către un al doilea stat membru, 
autoritățile celui de al doilea stat membru 
informează autoritățile primului stat 
membru cu privire la decizia lor. Se aplică 
procedurile de cooperare prevăzute la 
articolul 32. 

(4) Pentru un resortisant al unei țări terțe 
care a fost admis ca student, transferurile 
către un al doilea stat membru pentru o 
perioadă care depășește șase luni pot fi 
acordate în aceleași condiții ca și cele 
aplicate pentru mobilitate, pentru o 
perioadă cuprinsă între trei și șase luni. În 
cazul în care statele membre prevăd 
obligația prezentării unei noi cereri pentru 
obținerea autorizației de exercitare a 
mobilității pentru o perioadă mai mare de 
șase luni, o astfel de autorizație se acordă 
în conformitate cu articolul 29. 

(4) Pentru un resortisant al unei țări terțe 
care a fost admis ca student, transferurile 
către un al doilea stat membru pentru o 
perioadă care depășește șase luni pot fi 
acordate în aceleași condiții ca și cele 
aplicate pentru mobilitate, pentru o 
perioadă cuprinsă între trei și șase luni. În 
cazul în care statele membre prevăd 
obligația prezentării unei noi cereri pentru 
obținerea autorizației de exercitare a 
mobilității pentru o perioadă mai mare de 
șase luni, o astfel de autorizație se acordă 
în conformitate cu articolul 29. 

(5) Statele membre nu solicită studenților 
să părăsească teritoriul pentru a depune 
cereri pentru obținerea autorizației de 
exercitare a mobilității între statele 
membre. 

(5) Statele membre nu solicită studenților, 
voluntarilor sau stagiarilor să părăsească 
teritoriul pentru a depune cereri pentru 
obținerea autorizației de exercitare a 
mobilității între statele membre. 
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Amendamentul 50 

Propunere de directivă 

Articolul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Drepturi pentru cercetătorii și studenții 
participanți la programele Uniunii care 
cuprind măsuri de mobilitate 

Drepturi pentru cercetătorii, voluntarii, 
stagiarii remunerați și neremunerați și 
studenții participanți la programele Uniunii 
care cuprind măsuri de mobilitate  

(1) Statele membre acordă resortisanților 
țărilor terțe care au fost admiși în calitate 
de cercetători sau studenți în temeiul 
prezentei directive și care participă la 
programele Uniunii ce includ măsuri de 
mobilitate o autorizație care să acopere 
întreaga durată a șederii lor în statele 
membre în cauză, în cazul în care: 

(1) Statele membre acordă resortisanților 
țărilor terțe care au fost admiși în calitate 
de cercetători, voluntari, stagiari 
remunerați sau neremunerați sau studenți 
în temeiul prezentei directive și care 
participă la programele Uniunii ce includ 
măsuri de mobilitate o autorizație care să 
acopere întreaga durată a șederii lor în 
statele membre în cauză, în cazul în care: 

(a) lista completă cu statele membre în care 
cercetătorul sau studentul intenționează să 
se deplaseze este cunoscută înainte de 
intrarea acestuia pe teritoriul primului stat 
membru; 

(a) lista completă cu statele membre în care 
cercetătorul, voluntarul, stagiarul 
remunerat sau neremunerat sau studentul 
a declarat că intenționează să se deplaseze 
este cunoscută înainte de intrarea acestuia 
pe teritoriul primului stat membru; 

(b) în cazul studenților, solicitantul poate 
prezenta dovada că a fost acceptat de 
unitatea relevantă de învățământ superior 
pentru a urma cursuri. 

(b) în cazul studenților, solicitantul poate 
prezenta dovada că a fost acceptat de 
unitatea relevantă de învățământ pentru a 
urma cursuri. 

 (ba) în cazul voluntarilor, solicitantul 
poate prezenta dovada că a fost acceptat 
de organizația sau de programul relevant 
de furnizare de servicii de voluntariat, 
precum Serviciul european de 
voluntariat; 

 (bb) în cazul stagiarilor, solicitantul poate 
prezenta dovada că a fost acceptat de 
entitatea gazdă relevantă. 

(2) Autorizația se acordă de către primul 
stat membru în care cercetătorul sau 
studentul își va avea reședința.  

(2) Autorizația se acordă de către primul 
stat membru în care cercetătorul, 
voluntarul, stagiarul neremunerat sau 
remunerat sau studentul își va avea 
reședința.  

(3) Dacă lista completă a statelor membre 
nu este cunoscută înainte de intrarea pe 
teritoriul primului stat membru: 

(3) Dacă lista completă a statelor membre 
nu este cunoscută înainte de intrarea pe 
teritoriul primului stat membru: 
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(a) în cazul cercetătorilor se aplică 
condițiile prevăzute la articolul 26 pentru 
perioade de ședere într-un alt stat membru 
de până la șase luni; 

(a) în cazul cercetătorilor se aplică 
condițiile prevăzute la articolul 26 pentru 
perioade de ședere într-un alt stat membru 
de până la șase luni; 

(b) în cazul studenților se aplică condițiile 
prevăzute la articolul 26 pentru perioade de 
ședere într-un alt stat membru cuprinse 
între trei și șase luni. 

(b) în cazul studenților, al stagiarilor 
neremunerați sau remunerați și al 
voluntarilor se aplică condițiile prevăzute 
la articolul 26 pentru perioade de ședere 
într-un alt stat membru cuprinse între trei și 
șase luni. 

 

Amendamentul 51 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dacă un cercetător se deplasează către 
un al doilea stat membru în conformitate cu 
articolele 26 și 27 și dacă familia a fost 
deja reîntregită în primul stat membru, 
membrii de familie ai cercetătorului sunt 
autorizați să îl însoțească sau să i se alăture 
ulterior. 

(1) Dacă un cercetător se deplasează către 
un al doilea stat membru în conformitate cu 
articolele 26 și 27 și dacă familia a fost 
deja reîntregită în primul stat membru, 
membrii de familie ai 
cercetătorului/cercetătoarei sunt autorizați 
să îl/o însoțească sau să i se alăture ulterior. 

Justificare 

Trebuie folosită o terminologie neutră din punct de vedere al genului. 
 

Amendamentul 52 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) are resurse stabile, constante și 
suficiente pentru a se întreține pe sine și pe 
ceilalți membri ai familiei, fără a recurge la 
asistența socială a statului membru în 
cauză. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Justificare 

Trebuie folosită o terminologie neutră din punct de vedere al genului. 
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Amendamentul 53 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre decid asupra cererii complete de 
eliberare a unei autorizații și informează 
solicitantul, în scris, în conformitate cu 
procedurile de notificare prevăzute de 
dreptul intern al statului membru în cauză, 
cât mai curând posibil și cel mai târziu în 
termen de 60 de zile de la data la care a 
fost depusă cererea sau în termen de 30 
zile de la respectiva dată în cazul 
cercetătorilor și studenților resortisanți ai 
țărilor terțe care participă la programele 
Uniunii ce includ măsuri de mobilitate. 

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre decid asupra cererii complete de 
eliberare a unei autorizații și informează 
solicitantul, în scris, în conformitate cu 
procedurile de notificare prevăzute de 
dreptul intern al statului membru în cauză, 
cât mai curând posibil și cel mai târziu în 
termen de 30 de zile de la data la care a 
fost depusă cererea. În cazul în care 
legislația lor națională prevede 
posibilitatea introducerii unei căi de atac 
în fața unei autorități administrative, 
autoritățile competente ale statelor 
membre decid asupra căii de atac cel mai 
târziu în termen de 30 de zile de la data la 
care a fost formulată calea de atac. 

 
 

Amendamentul 54 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care informațiile furnizate în 
sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, 
autoritățile competente informează 
solicitantul cu privire la orice alte 
informații care mai sunt necesare și indică 
un termen rezonabil de completare a 
cererii. Termenul specificat la alineatul (1) 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informațiilor suplimentare necesare. 

(2) În cazul în care informațiile furnizate în 
sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, 
autoritățile competente informează 
solicitantul cu privire la orice alte 
informații care mai sunt necesare și, la 
înregistrarea cererii, indică un termen 
rezonabil de completare a cererii. 
Termenul specificat la alineatul (1) se 
suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informațiilor suplimentare necesare. 
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Amendamentul 55 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Orice decizie de respingere a unei 
cereri de eliberare a unei autorizații se 
comunică resortisantului țării terțe vizat în 
conformitate cu procedurile de notificare 
prevăzute de legislația internă. Notificarea 
menționează posibilele căi de atac pe care 
le are la dispoziție , instanța sau autoritatea 
națională la care poate introduce o cale de 
atac și termenul în care poate acționa. 

(3) Orice decizie de refuzare a unei 
autorizații de eliberare a unei autorizații se 
comunică resortisantului țării terțe vizat în 
conformitate cu procedurile de notificare 
prevăzute de legislația internă. Notificarea 
menționează posibilele căi de atac pe care 
le are la dispoziție, instanța sau autoritatea 
națională la care poate introduce o cale de 
atac și termenul în care poate acționa și 
furnizează toate informațiile practice 
relevante care facilitează exercitarea 
dreptului său. 

Justificare 

Modificare tehnică din motive de coerență cu titlul capitolului IV și cu alte instrumente, cum ar 
fi directivele privind TIC și lucrătorii sezonieri. 
 
 

Amendamentul 56 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În cazul în care o cerere este respinsă 
sau o autorizație eliberată în conformitate 
cu prezenta directivă este retrasă, persoana 
vizată are dreptul la o cale de atac judiciară 
în fața autorităților statului membru vizat. 

(4) În cazul în care o autorizație este 
refuzată sau o autorizație eliberată în 
conformitate cu prezenta directivă este 
retrasă, persoana vizată are dreptul la o 
cale de atac judiciară în fața autorităților 
statului membru vizat. 

Justificare 

Modificare tehnică din motive de coerență cu titlul capitolului IV și cu alte instrumente, cum ar 
fi directivele privind TIC și lucrătorii sezonieri. 
 

Amendamentul 57 

Propunere de directivă 

Articolul 29 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 29a 

 Procedura accelerată de eliberare a 
permiselor de ședere sau a vizelor pentru 

studenți, elevi și cercetători 

 Un acord privind instituirea unei 
proceduri accelerate de admisie care să 
permită eliberarea permiselor de ședere 
sau a vizelor pe numele resortisantului 
țării terțe vizat poate fi încheiat între 
autoritatea unui stat membru 
responsabilă pentru intrarea și șederea 
studenților, elevilor sau cercetătorilor 
care sunt resortisanți ai țărilor terțe și o 
unitate de învățământ superior sau o 
unitate care gestionează programele de 
schimb de elevi care a fost recunoscută în 
acest scop de statul membru vizat, sau o 
organizație de cercetare aprobată de statul 
membru respectiv, în conformitate cu 
legislația și practicile administrative 
interne. 

Justificare 

Procedura rapidă, care este deja prezentă în Directiva privind elevii aflată în vigoare în 
prezent, este reintrodusă și extinsă pentru cercetători. 
 
 

Amendamentul 58 

Propunere de directivă 

Articolul 30  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pun la dispoziția publicului 
informațiile privind condițiile de intrare și 
de ședere pentru resortisanții țărilor terțe 
care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, inclusiv valoarea 
minimă a resurselor lunare necesare, 
drepturile, toate documentele justificative 
necesare pentru o cerere, precum și taxele 
aplicabile. Statele membre pun la 
dispoziția publicului informațiile privind 

Statele membre pun la dispoziția publicului 
informații ușor accesibile și inteligibile 
privind condițiile de intrare și de ședere 
pentru resortisanții țărilor terțe care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
inclusiv valoarea minimă a resurselor 
lunare necesare, drepturile, toate 
documentele justificative necesare pentru o 
cerere, precum și taxele aplicabile. Statele 
membre pun la dispoziția publicului 
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organismele de cercetare desemnate în 
conformitate cu articolul 8. 

informațiile privind organismele de 
cercetare desemnate în conformitate cu 
articolul 8. 

 
 

Amendamentul 59 

Propunere de directivă 

Articolul 31  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot pretinde solicitanților 
plata taxelor de procesare a cererilor în 
conformitate cu prezenta directivă. 
Valoarea acestor taxe nu pune în pericol 
îndeplinirea obiectivelor directivei.  

Statele membre pot cere plata taxelor de 
prelucrare a cererilor în conformitate cu 
prezenta directivă. Valoarea acestor taxe 
nu este excesivă sau disproporționată 
astfel încât să împiedice îndeplinirea 
obiectivelor directivei. Dacă aceste taxe 
sunt plătite de către resortisantul unei țări 
terțe, acesta are dreptul de a-i fi 
rambursate taxele de către entitatea gazdă 
sau, respectiv, familia gazdă. 

 

Amendamentul 60 

Propunere de directivă 

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre facilitează procedura 
de depunere a cererilor, permițând 
resortisanților unor țări terțe să depună 
cereri și să poată finaliza procedura 
pentru orice stat membru în cadrul 
ambasadei sau al consulatului statului 
membru care este cel mai convenabil 
pentru solicitant.  

 
 
 
 


