
 

AM\1117454RO.docx  PE598.463v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

9.2.2017 A8-0386/21 

Amendamentul  21 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere rezoluția sa din 19 

ianuarie 2017 referitoare la un pilon 

european al drepturilor sociale1, 

________________ 

1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Amendamentul  22 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul V 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

V. întrucât structura instituțională a UEM 

ar trebui transformată într-un guvern 

economic eficient și democratic, cu 

Parlamentul și Consiliul acționând ca 

colegiuitori egali, Comisia având un rolul 

unui executiv, parlamentele naționale 

controlând democratic mai bine acțiunile 

guvernelor naționale la nivel european, 

Parlamentul European supraveghind 

procesul decizional la nivelul UE, iar 

Curtea de Justiție având un rol mai 

puternic; 

V. întrucât ar trebui să se ia măsuri pentru 

ca structura instituțională a UEM să fie 

mai eficace și mai democratică, cu 

Parlamentul și Consiliul acționând ca 

colegiuitori egali, Comisia având rolul unui 

executiv, parlamentele naționale 

controlând democratic mai bine acțiunile 

guvernelor naționale la nivel european, 

Parlamentul European supraveghind 

procesul decizional la nivelul UE, iar 

Curtea de Justiție având un rol mai 

puternic; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Amendamentul  23 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AH 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AH. întrucât consolidarea pieței unice ar 

trebui să fie însoțită de o mai bună 

coordonare fiscală; 

AH. întrucât consolidarea pieței unice ar 

trebui să fie însoțită de o mai bună 

coordonare în domeniul fiscalității; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Amendamentul  24 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AU 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AU. întrucât acordul semnat de șefii de 

stat sau de guvern stipulează dreptul la 

adâncirea continuă a UEM și numai 

Regatul Unit este exceptat de la o mai 

mare integrare politică, fără a se aduce 

atingere Tratatului de la Lisabona și 

obligațiilor și drepturilor statelor membre 

și instituțiilor, inclusiv drepturilor 

legislative depline ale Parlamentului 

European, pe baza unei propuneri a 

Comisiei, după rezultatul referendumului; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Amendamentul  25 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că soluțiile 

interguvernamentale ar trebui să constituie 

un instrument de ultimă instanță numai, să 

fie supuse unor condiții stricte, îndeosebi 

să respecte dreptul Uniunii, obiectivul de 

adâncire a integrării europene și de 

deschidere la aderare pentru statele 

membre neparticipante; consideră că 

soluțiile interguvernamentale ar trebui 

înlocuite cât mai rapid cu proceduri ale 

Uniunii, chiar și în domenii în care nu toate 

statele membre îndeplinesc condițiile de 

participare, astfel încât să permită Uniunii 

să își desfășoare activitățile întru-un singur 

cadru instituțional; se opune, în acest 

context, creării unor noi instituții în afara 

cadrului Uniunii, și continuă să depună 

eforturi pentru încorporarea în dreptul 

Uniunii a MES, cu condiția instituirii unui 

control adecvat în cadrul Parlamentului 

European, precum și dispozițiilor 

relevante ale Pactului fiscal, așa cum sunt 

prevăzute în TSCG, pe baza unei evaluări a 

experienței înregistrate în aplicarea sa; 

7. consideră că soluțiile 

interguvernamentale ar trebui să constituie 

un instrument de ultimă instanță numai, să 

fie supuse unor condiții stricte, îndeosebi 

să respecte dreptul Uniunii, obiectivul de 

adâncire a integrării europene și de 

deschidere la aderare pentru statele 

membre neparticipante; consideră că 

soluțiile interguvernamentale ar trebui 

înlocuite cât mai rapid cu proceduri ale 

Uniunii, chiar și în domenii în care nu toate 

statele membre îndeplinesc condițiile de 

participare, astfel încât să permită Uniunii 

să își desfășoare activitățile într-un singur 

cadru instituțional; se opune, în acest 

context, creării unor noi instituții în afara 

cadrului Uniunii și continuă să depună 

eforturi pentru încorporarea în dreptul 

Uniunii a MES, cu condiția asigurării 

răspunderii democratice adecvate, precum 

și a dispozițiilor relevante ale Pactului 

fiscal, așa cum sunt prevăzute în TSCG, pe 

baza unei evaluări a experienței înregistrate 

în aplicarea sa; insistă asupra faptului că 

luarea efectivă a deciziilor nu trebuie 

separată de obligațiile fiscale; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Amendamentul  26 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. consideră că este posibil să fuzioneze 

funcția de președinte al Eurogrupului cu 

cea de comisar pentru afaceri economice și 

financiare, iar în acest caz, propune ca 

președintele Comisiei să numească acest 

comisar în funcția de vicepreședinte al 

Comisiei; consideră că acest comisar 

pentru afaceri economice și financiare 

(care ar trebui să dispună de toate 

mijloacele și capacitățile necesare pentru a 

aplica și pentru a asigura aplicarea cadrului 

de guvernanță economică existent, în mod 

similar cu, de exemplu, rolul comisarului 

pentru concurență) ar putea fi numit 

„ministru de finanțe al UE” după ce vor fi 

o create capacitate fiscală și un Fond 

Monetar European; 

31. consideră că este posibil să fuzioneze 

funcția de președinte al Eurogrupului cu 

cea de comisar pentru afaceri economice și 

financiare, iar, în acest caz, propune ca 

președintele Comisiei să numească acest 

comisar în funcția de vicepreședinte al 

Comisiei; consideră că, după ce vor fi 

înființate o capacitate fiscală și un Fond 

Monetar European, comisarul în cauză ar 

putea să fie dotat cu toate mijloacele și 

capacitățile necesare pentru a aplica și 

pentru a asigura aplicarea cadrului de 

guvernanță economică existent și pentru a 

optimiza dezvoltarea zonei euro în 

cooperare cu miniștrii de finanțe din 

statele membre ale zonei euro, astfel cum 

se detaliază în raportul privind o 

capacitate bugetară pentru zona euro; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Amendamentul  27 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază necesitatea modificării 

acordului-cadru dintre Parlamentul 

European și Comisia Europeană pentru a 

include o obligație legală a președintelui 

Comisiei de a face uz de dreptul său de a 

cere demisia ministrului de finanțe al UE 

în temeiul articolului 17 alineatul (6) din 

TUE, dacă Parlamentul European decide 

acest lucru cu majoritatea membrilor săi; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Amendamentul  28 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. insistă asupra asigurării unei mai bune 

coordonări și reprezentări UE/zonei euro la 

Fondul Monetar Internațional (FMI), 

Banca Mondială și la alte instituții 
financiare internaționale și subliniază că 

articolul 138 alineatul (2) din TFUE 

prevede un temei juridic pentru adoptarea 

de măsuri pentru a asigura o reprezentare 

unificată a UE/zonei euro la instituțiile și 

conferințele financiare internaționale; 

40. insistă asupra asigurării unei mai bune 

coordonări și, după caz, reprezentări a 

UE/zonei euro în cadrul instituțiilor 

financiare internaționale și subliniază că 

articolul 138 alineatul (2) din TFUE 

prevede un temei juridic pentru adoptarea 

de măsuri pentru a asigura o reprezentare 

unificată a UE/zonei euro la instituțiile și 

conferințele internaționale; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Amendamentul  29 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. cere noi reforme instituționale pentru a 

oferi UEM un conducere economică 

eficientă și democratică, cu capacități mai 

bune, care este integrată în cadrul 

instituțional al Uniunii, în care Comisia 

acționează ca putere executivă, iar 

Parlamentul și Consiliul, în calitate de 

colegiuitori; 

53. cere noi reforme instituționale pentru 

ca UEM să devină mai eficace și mai 

democratică, cu capacități mai bune, și să 

fie integrată în cadrul instituțional al 

Uniunii, în care Comisia acționează ca 

putere executivă, iar Parlamentul și 

Consiliul în calitate de colegiuitori; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Amendamentul  30 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită crearea unui cadru pentru ca 

o procedură ordonată de insolvabilitate 

pentru datorii suverane să concilieze 

articolul 125 din TFUE cu instrumentele 

de stabilizare existente, cum ar fi MES; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Amendamentul  31 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. reamintește că există deja mecanisme 

de dialog economic, în special prin crearea 

unui „dialog economic” în cadrul legislației 

referitoare la pachetul privind guvernanța 

economică și pachetul privind 

supravegherea și monitorizarea bugetară; 

consideră că acestea reprezintă un 

instrument eficient pentru a i se acorda 

Parlamentului un rol mai important în 

negocierile din cadrul semestrului 

european, în scopul de a consolida dialogul 

dintre Parlament, Consiliu, Comisie și 

Eurogrup și propune oficializarea rolului 

de control al Parlamentului în cadrul 

semestrului european, printr-un acord 

interinstituțional (AII); subliniază 

legitimitatea democratică a procesului 

privind semestrul european ar fi 

consolidată prin încheierea unui AII, care 

ar trebui să permită încadrarea 

orientărilor generale de politică 

economică și a liniile directoare privind 

ocuparea forței de muncă de către 

Parlament și Consiliu, oferind astfel un 

control parlamentar semnificativ și 

regulat al procesului; subliniază, în acest 

sens, că Comisia ar putea să se angajeze 

să transmită Parlamentului proiectele de 

recomandări cu privire la semestrul 

61. reamintește că există deja mecanisme 

de dialog economic, în special prin crearea 

unui „dialog economic” în cadrul legislației 

referitoare la pachetul privind guvernanța 

economică și pachetul privind 

supravegherea și monitorizarea bugetară; 

consideră că acestea reprezintă un 

instrument eficient pentru a i se acorda 

Parlamentului un rol mai important în 

cadrul semestrului european, în scopul de a 

consolida dialogul dintre Parlament, 

Consiliu, Comisie și Eurogrup și propune 

oficializarea rolului de control al 

Parlamentului în cadrul semestrului 

european, printr-un acord interinstituțional 

(AII), astfel cum a solicitat în numeroase 

rânduri Parlamentul European; în plus, 

salută și încurajează implicarea 

parlamentelor naționale la nivel național și 

cooperarea între parlamentele naționale și 

Parlamentul European în cadrul 

semestrului european și al guvernanței 

economice, în linii mai generale, de 

exemplu prin „Săptămâna parlamentară 

europeană” și „Conferința privind articolul 

13”; consideră, în plus, că ar putea fi 

îmbunătățită implicarea partenerilor sociali 

în cadrul semestrului european; 
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european înainte de adoptarea acestora; 

totodată, consideră că, în principiu, 

informațiile despre negociere și despre 

monitorizarea programelor de ajustare 

macroeconomică nu ar trebui considerate 

confidențiale; în plus, salută și încurajează 

implicarea parlamentelor naționale la nivel 

național și cooperarea între parlamentele 

naționale și Parlamentul European în 

cadrul semestrului european și al 

guvernanței economice, în linii mai 

generale, de exemplu prin „Săptămâna 

parlamentară europeană” și „Conferința 

privind articolul 13”; consideră, în plus, că 

ar putea fi îmbunătățită implicarea 

partenerilor sociali în cadrul semestrului 

european; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Amendamentul  32 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. consideră că este necesar să se facă o 

evaluare generală a situațiilor și a 

perspectivelor bugetare în UE la nivelul 

întregii zone euro, a fiecărui stat membru 

în zona euro, precum și a tuturor 

membrilor pactului fiscal, înaintea 

Consiliului European de primăvară, 

asigurându-se, totodată, că statele 

membre individuale respectă cerințele 

pachetului privind guvernanța economică 

și ale pachetului privind supravegherea și 

monitorizarea bugetare; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Amendamentul  33 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. așteaptă cu interes raportul Grupului la 

nivel înalt pentru resursele proprii; dorește 

revenire la litera și spiritul tratatelor și 

schimbarea sistemului actual bazat pe 

contribuții calculate în funcție de venitul 

național brut (VNB) cu un sistem bazat pe 

resursele proprii reale pentru bugetul UE 

și, eventual un buget al zonei euro, demers 

pentru care s-au propus mai multe idei, 

cum ar fi: un sistem reformat privind taxa 

pe valoarea adăugată (TVA), o taxă pe 

tranzacțiile financiare (TF), o taxă pe 

emisiile de carbon, o cotă din baza de 

impozitare consolidată comună a 

societăților, un impozit european pe avere, 

precum și venituri din alte surse, cum ar 

fi schema de comercializare a 

certificatelor de emisii sau profiturile 

BCE; 

65. salută raportul Grupului la nivel înalt 

pentru resursele proprii; dorește revenirea 

la litera și spiritul tratatelor și schimbarea 

sistemului actual bazat pe contribuții 

calculate în funcție de venitul național brut 

(VNB) cu un sistem bazat pe resurse 

proprii reale pentru bugetul UE și, în cele 

din urmă, cu un buget al zonei euro, 

demers pentru care s-au propus mai multe 

idei; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Amendamentul  34 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. propune introducerea unui buget al 

zonei euro cu venituri provenind din 

statele membre ale căror monedă este 

euro, venituri care, în conformitate cu 

articolul 21 din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012, sunt alocate 

cheltuielilor ce pot fi utilizate în 

exclusivitate în cadrul statului membru a 

cărui monedă este euro; consideră că 

aceste venituri necesită introducerea unei 

noi resurse proprii finanțate de statele 

membre a căror monedă este euro; 

reamintește că veniturile alocate în baza 

articolului 21 din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 nu sunt acoperite 

de CFM și de plafoanele pe care acesta le 

stabilește; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Amendamentul  35 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. ia act de diferitele propuneri privind 

crearea unei capacități bugetare în 

interiorul zonei euro; subliniază că aceste 

propuneri atribuie acestei capacități funcții 

diferite și pot avea forme diferite (de 

exemplu, un instrument de convergență 

care oferă sprijin condiționat pentru 

reforme structurale sau un mecanism de 

absorbție a șocurilor); reamintește că 

Parlamentul a insistat că trebuie dezvoltată 

o astfel de capacitate în interiorul UE; 

71. ia act de diferitele propuneri privind 

crearea unei capacități bugetare în 

interiorul zonei euro; subliniază că aceste 

propuneri atribuie acestei capacități funcții 

diferite și pot avea forme diferite; 

reamintește că Parlamentul a insistat că 

trebuie dezvoltată o astfel de capacitate în 

cadrul UE; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Amendamentul  36 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. reamintește crearea Autorităților 

europene de supraveghere și a Uniunii 

bancare; cere mai multe eforturi în 

direcția pentru problema datoriei 

suverane și mărirea rezilienței UEM la 

șocurile economice și la comportamentele 

speculative pe piețele obligațiunilor 

suverane, solicită adoptarea unor politici 

menite să absoarbă șocurile asimetrice și 

să promoveze convergența între statele 

membre, prevenind în același timp 

transferurile fiscale permanente, în 

conformitate cu articolele 125 și 136 

alineatul (3) din TFUE; 

eliminat 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Amendamentul  37 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. reamintește poziția sa favorabilă cu 

privire la integrarea mecanismului 

european de stabilitate în cadrul juridic al 

Uniunii, cu condiția instituirii unui control 

adecvat în cadrul Parlamentului 

European; 

74. reamintește poziția sa favorabilă cu 

privire la integrarea mecanismului 

european de stabilitate în cadrul juridic al 

Uniunii, cu condiția asigurării răspunderii 

democratice adecvate; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Amendamentul  38 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 95 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

95. subliniază că drepturile lucrătorilor, în 

special atunci când își exercită dreptul de 

mobilitate, ar trebui să fie garantate, 

împreună cu drepturile lor sociale, folosind 

plenar instrumentele juridice relevante 

prevăzute la titlurile IV, IX și X și în 

conformitate cu Carta UE privind 

drepturile fundamentale, pentru a se 

asigura o bază socială stabilă pentru 

Uniune; subliniază, în acest context, mai 

ales drepturile care decurg din Directiva 

2004/38/CE privind dreptul cetățenilor 

Uniunii și membrii familiilor acestora la 

liberă circulație și ședere pe teritoriul 

statelor membre; 

95. subliniază că drepturile lucrătorilor, în 

special atunci când își exercită dreptul de 

mobilitate, ar trebui să fie garantate, 

împreună cu drepturile lor sociale, folosind 

plenar instrumentele juridice relevante 

prevăzute la titlurile IV, IX și X și în 

conformitate cu Carta UE privind 

drepturile fundamentale, pentru a se 

asigura o bază socială stabilă pentru 

Uniune; subliniază, în acest context, mai 

ales drepturile care decurg din Directiva 

2004/38/CE privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor 

membre pentru cetățenii Uniunii și 

membrii familiilor acestora și din 

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind 

libera circulație a lucrătorilor în cadrul 

Uniunii; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Amendamentul  39 

Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. subliniază că este important să se 

promoveze ideea de salariu minim stabilit 

de fiecare stat membru și să se analizeze 

posibilitățile de crearea a unui sistem de 

prestații minime de șomaj, care ar necesita 

existența unor norme și condiții comune 

pentru piața muncii din UE; sugerează că, 

în temeiul dispozițiilor actuale ale 

tratatului, ar putea fi adoptată o „Directivă 

a mobilității lucrătorilor” pentru a reduce 
barierele cu care se mai confruntă încă 

angajații; 

97. subliniază că este important să se 

promoveze ideea unui salariu minim 

stabilit de fiecare stat membru și constată 

că analizarea posibilităților de creare a 

unui sistem de prestații minime de șomaj ar 

necesita existența unor norme și condiții 

comune pentru piața muncii din UE; 

sugerează că, în temeiul dispozițiilor 

actuale ale tratatului, ar putea fi adoptată o 

propunere legislativă menită să reducă 
barierele cu care se mai confruntă încă 

angajații; 

Or. en 

 

 


