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16.4.2019 A8-0386/203

Amendamentul 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În domeniul prestațiilor de șomaj, 
normele privind cumulul perioadelor de 
asigurare ar trebui să fie aplicate în mod 
uniform de către toate statele membre. Cu 
excepția lucrătorilor transfrontalieri la care 
se face referire la articolul 65 alineatul (2), 
normele privind cumulul perioadelor în 
scopul acordării dreptului la prestații de 
șomaj ar trebui să fie supuse condiției ca 
persoana asigurată să fi beneficiat cel mai 
recent de cel puțin trei luni de asigurare în 
statul membru respectiv. Statul membru 
competent anterior ar trebui să devină 
competent pentru toate persoanele 
asigurate care nu îndeplinesc această 
condiție. În acest caz, înregistrarea pe 
lângă serviciile de ocupare a forței de 
muncă din statul membru al celei mai 
recente asigurări ar trebui să aibă aceleași 
efect ca înregistrarea pe lângă serviciile de 
ocupare a forței de muncă din statul 
membru în care șomerul a fost asigurat 
anterior.

(8) În domeniul prestațiilor de șomaj, 
normele privind cumulul perioadelor de 
asigurare ar trebui să fie aplicate în mod 
uniform de către toate statele membre. Cu 
excepția lucrătorilor transfrontalieri la care 
se face referire la articolul 65 alineatul (2), 
pentru a asigura o legătură suficientă cu 
statul membru de angajare, normele 
privind cumulul perioadelor în scopul 
acordării dreptului la prestații de șomaj ar 
trebui să fie supuse condiției ca persoana 
asigurată să fi beneficiat cel mai recent de 
cel puțin 12 luni de asigurare în statul 
membru respectiv. Statul membru 
competent anterior ar trebui să devină 
competent pentru toate persoanele 
asigurate care nu îndeplinesc această 
condiție. În acest caz, înregistrarea pe 
lângă serviciile de ocupare a forței de 
muncă din statul membru al celei mai 
recente asigurări ar trebui să aibă aceleași 
efect ca înregistrarea pe lângă serviciile de 
ocupare a forței de muncă din statul 
membru în care șomerul a fost asigurat 
anterior.
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma recomandărilor formulate 
în Raportul privind cetățenia UE din 
2013,35 este necesar să se extindă durata 
minimă de export a prestațiilor de șomaj 
de la trei la șase luni, pentru a le oferi 
șomerilor care se deplasează în alt stat 
membru mai multe oportunități de găsire 
a unui loc de muncă și mai multe șanse de 
reintegrare pe piața muncii, precum și 
pentru a soluționa problema necorelării 
competențelor la nivel transfrontalier.

eliminat

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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Amendamentul 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 883/2014
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu excepția cazurilor menționate la 
articolul 65 alineatul (2), pentru ca articolul 
6 să se aplice este necesar ca persoana în 
cauză să fi beneficiat cel mai recent de o 
perioadă de cel puțin trei luni de asigurare, 
de încadrare în muncă sau de activitate 
independentă în conformitate cu legislația 
în temeiul căreia se solicită prestațiile.

1. Cu excepția cazurilor menționate la 
articolul 65 alineatul (2), pentru a asigura 
o legătură suficientă cu statul membru de 
angajare, pentru ca articolul 6 să se aplice, 
este necesar ca persoana în cauză să fi 
încheiat cel mai recent o perioadă de cel 
puțin 12 luni de asigurare, de încadrare în 
muncă sau de activitate independentă în 
conformitate cu legislația în temeiul căreia 
se solicită prestațiile.
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Amendamentul 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 883/2014
Articolul 64 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1) litera (c), cuvântul 
„trei” se înlocuiește cu cuvântul „șase”, 
iar cuvintele „de trei luni până la 
maximum șase luni” se înlocuiesc cu 
cuvintele „de șase luni până la sfârșitul 
perioadei în care persoana are dreptul la 
prestații.”

(a) La alineatul (1) litera (c), cuvintele 
„de trei luni până la maximum șase luni” se 
înlocuiesc cu cuvintele „de trei luni până la 
sfârșitul perioadei în care persoana are 
dreptul la prestații.”
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Amendamentul 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordonarea sistemelor de securitate socială
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 883/2014
Articolul 64 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La alineatul (3), cuvântul „trei” se 
înlocuiește cu cuvântul „șase”, iar 
cuvintele „maximum șase luni” se 
înlocuiesc cu cuvintele „sfârșitul perioadei 
în care persoana are dreptul la prestații.”

(b) La alineatul (3), cuvintele 
„maximum șase luni” se înlocuiesc cu 
cuvintele „sfârșitul perioadei în care 
persoana are dreptul la prestații.”
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