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Amendamentul  319 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a atinge obiectivele enumerate la 

articolul 2, platforma: 

Pentru a atinge obiectivele enumerate la 

articolul 2, cu respectarea și menținerea 

competențelor naționale, platforma: 

Or. de 

 

Amendamentul  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă expertiză și analiză, (b) dezvoltă expertiză și analiză, pentru a 

introduce mecanisme de control eficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonează acțiuni operaționale 

transfrontaliere. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  322 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonează acțiuni operaționale 

transfrontaliere. 

(c) identifică oportunități de coordonare, 

facilitare și promovare a unor acțiuni 

operaționale transfrontaliere practice, 

eficace și eficiente 

Or. en 

 

Amendamentul  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonează acțiuni operaționale 

transfrontaliere. 

(c) încurajează acțiuni operaționale 

transfrontaliere și comunicarea între 

funcționarii locali și regionali ai 

regiunilor de frontieră cu privire la aceste 

acțiuni. 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) emite avize privind aspecte legate de 

munca nedeclarată. 

Or. fr 
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Amendamentul  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) face anual recomandări concrete 

adresate statelor membre. 

Or. fr 

 

Amendamentul  326 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) evidențiază efectele lipsei de acțiune. 

Or. en 

 

Amendamentul  327 

Brando Benifei 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) contribuie la procesul semestrului 

european, angajându-se, împreună cu 

Comisia și cu Consiliul, în elaborarea de 

analize și recomandări. 

Or. en 
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Amendamentul  328 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) analizează aspectele politice relevante 

legate de prevenirea și descurajarea 

muncii nedeclarate. 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) dezvoltă și propune instrumente și 

acțiuni politice eficace și eficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  330 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma efectuează, în special, 

următoarele sarcini: 

(1) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma efectuează, în special, 

următoarele inițiative: 

Or. en 
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Amendamentul  331 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma efectuează, în special, 

următoarele sarcini: 

(1) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma efectuează, în special, 

următoarele sarcini neobligatorii: 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma efectuează, în special, 

următoarele sarcini: 

(1) Pentru executarea misiunii sale, cu 

respectarea și menținerea competențelor 

naționale, platforma efectuează, în special, 

următoarele sarcini: 

Or. de 

 

Amendamentul  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) definește noi forme de muncă 

nedeclarată având în vedere cele mai 

recente evoluții existente pe piața forței de 

muncă, în vederea combaterii sale, sub 

toate formele, 

Or. en 
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Amendamentul  334 

Elena Gentile 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată prin intermediul unor concepte 

comune, instrumente de măsurare și prin 

promovarea de analize comparative 

comune și indicatori relevanți conecși, 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată și regularizarea locurilor de 

muncă prin intermediul unor concepte 

comune, instrumente contractuale 

experimentate în anumite state membre, 

care au avut rezultate bune, ridicându-le 

la rang de bune practici comune, ca în 

cazul contractelor de realiniere și de 

gradualitate, aplicându-le în primul rând 

în anumite sectoare pentru a le extinde, 

ulterior, la alte sectoare, cu scopul de a 

reinstaura legalitatea și oferind în același 

timp, societăților disponibile să le aplice, 

stimulente semnificative din punct de 

vedere fiscal și contributiv;de măsurare și 

prin promovarea de analize comparative 

comune și indicatori relevanți conecși; 

Or. it 

Justificare 

În Italia, contractele de realiniere și de gradualitate sunt reglementate de articolul 23 din 

Legea nr. 196/1997. Acestea au fost utilizate în special în sectorul manufacturier (textil, 

mecanic, al încălțămintei). 

Amendamentul  335 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată prin intermediul unor concepte 

comune, instrumente de măsurare și prin 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată și munca desfășurată de mâna 

de lucru din străinătate fără statul legal 
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promovarea de analize comparative 

comune și indicatori relevanți conecși; 

rezultată din imigrația ilegală, prin 

intermediul unor concepte comune, 

instrumente de măsurare și prin 

promovarea de analize comparative 

comune și indicatori relevanți conecși; 

Or. fr 

 

Amendamentul  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată prin intermediul unor concepte 

comune, instrumente de măsurare și prin 

promovarea de analize comparative 

comune și indicatori relevanți conecși, 

(a) sporește cunoștințele privind munca 

nedeclarată prin intermediul unor concepte 

comune, instrumente de măsurare și prin 

promovarea de analize și studii 

comparative comune și indicatori relevanți 

conecși, 

Or. pl 

 

Amendamentul  337 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) îmbunătățește cunoașterea și 

înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme 

naționale de inspecție a muncii și a 

practicilor de combatere a muncii 

nedeclarate, precum și a cadrelor juridice 

de acțiune aferente și aprofundează 

cunoștințele generale și înțelegerea 

sectorială specifică privind condițiile 

precare de muncă și inegalitățile în ceea 

ce privește plata și protecția suportate de 

lucrătorii nedeclarați. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) îmbunătățește tranziția de la 

economia informală la cea formală, 

respectând totodată drepturile 

fundamentale ale lucrătorilor și 

asigurând ocuparea forței de muncă, 

siguranța venitului, protecția socială și 

alte politici sociale, 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) îmbunătățește cunoașterea și 

înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme 

și practici naționale în ceea ce privește 

combaterea muncii nedeclarate, precum și 

metodele și cadrul juridic de acțiune, 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) îmbunătățește cunoașterea și 

înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme 

naționale de inspecție a muncii și a 

practicilor de combatere a muncii 

nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) elaborează recomandări privind 

prevenirea informalizării locurilor de 

muncă din economia formală, prin 

promovarea muncii declarate și a 

locurilor de muncă decente, 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, 

Inês Cristina Zuber 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) examinează legătura dintre situația 

financiară a statelor membre și efectele 

acesteia asupra muncii nedeclarate, 

Or. en 
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Amendamentul  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ac) promovează schimburi de date și de 

informații între statele membre pentru a 

oferi orientări cu privire la diferitele 

forme de angajare și activitate 

independentă atipice, deoarece este 

necesar să se identifice cu precizie 

activitățile independente false care 

conduc la încălcări ale drepturilor sociale 

ale lucrătorilor, la denaturări ale 

concurenței și la dumping social, 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Danuta Jazłowiecka 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

descurajare în general; 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și stimularea 

și promovarea înregistrării muncii; 

Or. pl 

Amendamentul  345 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

descurajare în general, 

(b) diseminează bune practici cu privire la 

analiza eficacității diferitelor măsuri de 

politică pentru reducerea incidenței muncii 

nedeclarate, inclusiv măsuri de prevenire și 

de descurajare, precum și măsuri de 

sprijin în general, 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

descurajare în general, 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică pentru reducerea 

incidenței muncii nedeclarate, inclusiv 

măsuri de prevenire și punitive, precum și 

măsuri de descurajare în general, dar și 

analiza eficacității și a consecințelor 

diferitelor măsuri de politică destinate 

promovării regularizării muncii, 

Or. en 

 

Amendamentul  347 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică pentru reducerea 

incidenței muncii nedeclarate, inclusiv 

măsuri de prevenire și punitive, precum și 
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descurajare în general, măsuri de descurajare în general, abordând 

totodată procedurile care facilitează 

declararea muncii, precum și sprijinul în 

favoarea lucrătorilor în cauză, dacă 

acesta este necesar, 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

descurajare în general, 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică pentru reducerea 

incidenței muncii nedeclarate, inclusiv 

măsuri de prevenire și punitive, precum și 

măsuri de descurajare în general; în plus, 

analizează cauzele pentru care există state 

membre și regiuni care înregistrează mai 

puține cazuri de muncă nedeclarată decât 

altele, 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de 

prevenire și punitive, precum și măsuri de 

descurajare în general; 

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor 

măsuri de politică în reducerea incidenței 

muncii nedeclarate și a muncii desfășurate 

de mâna de lucru din străinătate fără 

statut legal rezultată din imigrația ilegală, 

inclusiv măsuri de prevenire și punitive, 

precum și măsuri de descurajare în general 
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Or. fr 

 

Amendamentul  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să stabilească un set de instrumente 

concrete care să permită ca munca 

nedeclarată să fie mai puțin atractivă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dezvoltă instrumente, în vederea 

asigurării unui cadru juridic stabil și 

previzibil, cum ar fi evitarea impozitării 

excesive a muncii, utilizarea de metode 

precum stimulente fiscale și sisteme 

simplificate de plată a impozitului și a 

obligațiilor de securitate socială, pentru a 

oferi angajatorilor stimulente care să 

descurajeze practicile bazate pe munca 

nedeclarată, 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

(c) stabilește instrumente eficiente, de 

exemplu, o bancă de cunoștințe interactivă 

în cadrul Eurofound privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată și 

a promova regularizarea locurilor de 

muncă, 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

combate și a preveni munca nedeclarată, 

Or. fr 

 

Amendamentul  354 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

(c) stabilește instrumente eficiente, de 

exemplu, o bancă de cunoștințe interactivă 

privind diferite practici/măsuri, bazată pe 

diferitele modele de piață a forței de 

muncă, și evaluează aplicarea acestora în 
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diferitele sisteme de piață a muncii, 
inclusiv acorduri bilaterale, multilaterale și 

la nivelul Uniunii utilizate în statele 

membre pentru a descuraja și a preveni 

munca nedeclarată, 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

în vederea identificării noilor posibilități 

de inițiativă politică, 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată și 

munca desfășurata de mâna de lucru din 

străinătate fără statut legal rezultată din 

imigrația ilegală, 

Or. fr 
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Amendamentul  357 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o 

bancă de cunoștințe privind diferite 

practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale 

utilizate în statele membre pentru a 

descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

(c) stabilește instrumente eficiente, de 

exemplu, o bancă de cunoștințe privind 

diferite practici/măsuri, inclusiv acorduri 

bilaterale utilizate în statele membre pentru 

a descuraja și a preveni munca nedeclarată, 

Or. en 

 

Amendamentul  358 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) elaborează orientări pentru inspectori, 

manuale de bune practici și principii 

comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

(d) dezvoltă instrumente neobligatorii, 

precum orientări în vederea respectării 

aplicării, manuale de bune practici și 
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combaterea muncii nedeclarate, principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  360 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) adoptă orientări pentru inspectori, 

manuale de bune practici și principii 

comune privind inspecțiile pentru 

combaterea și găsirea de soluții în privința 

muncii nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  361 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) elaborează și promovează orientări 

privind bunele practici pentru inspectori, 

manuale de bune practici și principii 

comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

d) dezvoltă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate. Având în 

vedere dimensiunea transfrontalieră și 

europeană a chestiunii, statele membre 

vor informa platforma în legătură cu 

nivelul de aplicare a acestor directive și 

progresele obținute în lupta pentru 

combaterea muncii nedeclarate.  

Or. es 

Justificare 

Informația pe care statele membre o vor oferi platformei, în legătură cu nivelul de aplicare al 

directivelor și al progreselor obținute în lupta pentru combaterea muncii nedeclarate, va 

conferi o valoare mai mare funcțiilor sale.  

Amendamentul  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) adoptă orientări pentru inspectori, 

manuale de bune practici și principii 

comune privind efectuarea de inspecții 

sistematice pentru combaterea muncii 

nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Thomas Mann 
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Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, care 

respectă principiul conform căruia 

procedura existentă nu este restricționată 

sau redusă; 

Or. de 

 

Amendamentul  365 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, 

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru 

inspectori, manuale de bune practici și 

principii comune privind inspecțiile pentru 

combaterea muncii nedeclarate și a muncii 

desfășurate de mâna de lucru din 

străinătate fără statut legal rezultată din 

imigrația ilegală, 

Or. fr 

 

Amendamentul  366 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

eliminat 



 

PE544.465v01-00 22/66 AM\1044250RO.doc 

RO 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

Or. en 

 

Amendamentul  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  368 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare strânsă și 

eficace pentru creșterea capacității 

agențiilor de aplicare a legii de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin identificarea orientărilor 

în materie de bune practici pentru 

operațiuni comune pentru inspecții și 

schimb de personal, 

Or. en 
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Amendamentul  369 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare strânsă și 

eficace pentru creșterea capacității de a 

aborda și a gestiona aspectele 

transfrontaliere ale muncii nedeclarate prin 

elaborarea și adoptarea unui cadru comun, 

inclusiv orientări obligatorii, pentru 

operațiuni comune pentru inspecții și 

schimb de personal, 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, precum 

dezvoltarea unei baze de date comune de 

aderare la diversele sisteme de securitate 

socială ale statelor membre, 

Or. fr 

 

Amendamentul  371 

Thomas Mann 
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Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal și pentru 

promovarea controalelor mai eficiente și 

mai stricte; 

Or. de 

 

Amendamentul  372 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate prin adoptarea unui cadru 

comun pentru operațiuni comune pentru 

inspecții și schimb de personal, 

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru 

creșterea capacității tehnice de a aborda 

aspectele transfrontaliere ale muncii 

nedeclarate și a muncii desfășurate de 

mâna de lucru din străinătate fără statut 

legal rezultată din imigrația ilegală, prin 

adoptarea unui cadru comun pentru 

operațiuni comune pentru inspecții și 

schimb de personal, 

Or. fr 

 

Amendamentul  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) face recomandări Comisiei, 

sprijinindu-se pe impactul legislației în 

vigoare în materie de detașare a 

lucrătorilor asupra muncii nedeclarate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  374 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) creșterea capacității organismelor de 

aplicare a legii pentru o abordare mai 

eficientă a aspectelor transfrontaliere, 

inclusiv resurse de personal suficiente, 

formare și resurse financiare, 

Or. en 

 

Amendamentul  375 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) dezvoltă un cadru comun pentru 

activități în domeniul aplicării legii, care 

includ durata, frecvența și obiectul 

acestora, 

Or. en 
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Amendamentul  376 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) examinează modalități de îmbunătățire 

a schimbului de date în conformitate cu 

normele de protecție a datelor ale Uniunii, 

inclusiv explorarea posibilităților de 

utilizare a Sistemului de informare al 

pieței interne (IMI) și a Sistemului de 

schimb electronic de informații în materie 

de securitate socială (EESSI), 

(f) examinează modalități de a face schimb 

fiabil și rapid de informații relevante în 

conformitate cu normele naționale și ale 

Uniunii de protecție a datelor și cu 

normele în materie de confidențialitate, 

încurajând utilizarea Sistemului de 

informare al pieței interne (IMI), instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului, 
și a Sistemului de schimb electronic de 

informații în materie de securitate socială 

(EESSI), după caz, 

Or. en 

 

Amendamentul  377 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) examinează modalități de îmbunătățire 

a schimbului de date în conformitate cu 

normele de protecție a datelor ale Uniunii, 

inclusiv explorarea posibilităților de 

utilizare a Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI) și a Sistemului de schimb 

electronic de informații în materie de 

securitate socială (EESSI), 

(f) îmbunătățește schimbul de date în 

conformitate cu normele de protecție a 

datelor ale Uniunii, inclusiv explorarea 

posibilităților de utilizare a Sistemului de 

informare al pieței interne (IMI) și a 

Sistemului de schimb electronic de 

informații în materie de securitate socială 

(EESSI), 

Or. en 

 

Amendamentul  378 

Dominique Martin 
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Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) examinează modalități de îmbunătățire a 

schimbului de date în conformitate cu 

normele de protecție a datelor ale Uniunii, 

inclusiv explorarea posibilităților de 

utilizare a Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI) și a Sistemului de schimb 

electronic de informații în materie de 

securitate socială (EESSI), 

(f) examinează modalități de îmbunătățire a 

schimbului de date, inclusiv explorarea 

posibilităților de utilizare a Sistemului de 

informare al pieței interne (IMI) și a 

Sistemului de schimb electronic de 

informații în materie de securitate socială 

(EESSI); 

Or. fr 

 

Amendamentul  379 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) examinează modalități de îmbunătățire a 

schimbului de date în conformitate cu 

normele de protecție a datelor ale Uniunii, 

inclusiv explorarea posibilităților de 

utilizare a Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI) și a Sistemului de schimb 

electronic de informații în materie de 

securitate socială (EESSI), 

(f) examinează modalități de dezvoltare a 

unui sistem fiabil și eficient de schimb 

rapid de informații și de îmbunătățire a 

schimbului de date în conformitate cu 

normele de protecție a datelor ale Uniunii, 

inclusiv explorarea posibilităților de 

utilizare a Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI) și a Sistemului de schimb 

electronic de informații în materie de 

securitate socială (EESSI), 

Or. en 

 

Amendamentul  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) contribuie la identificarea 

dispozițiilor Uniunii care sunt susceptibile 

de a fi utilizate în mod abuziv sau 

necorespunzător în ceea ce privește 

munca nedeclarată, 

Or. en 

 

Amendamentul  381 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) dezvoltă o capacitate de instruire 

permanentă pentru autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii și adoptă un cadru comun 

pentru realizarea de instruiri comune, 

(g) dezvoltă și îmbunătățește capacitatea 

de instruire permanentă pentru autoritățile 

responsabile cu aplicarea legii și adoptă un 

cadru comun pentru realizarea de instruiri 

comune, în conformitate cu Convenția 

OIM nr. 81 privind inspecția muncii, 

Or. en 

 

Amendamentul  382 

Marita Ulvskog 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) elaborează și publică informații 

pentru a facilita activitățile autorităților 

competente, în special ale sistemelor 

naționale de inspecție a muncii, 

Or. en 
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Amendamentul  383 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) identifică deficiențele asociate 

aplicării legislației Uniunii care pot 

conduce la practici abuzive în ceea ce 

privește munca nedeclarată, îndeosebi 

activitatea independentă falsă și 

societățile de tip „cutie poștală”, și le 

raportează fără întârziere Comisiei, 

Parlamentului European și Consiliului, 

precum și tuturor părților interesate 

relevante, 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de 

Consiliu pentru fiecare țară referitor la 

combaterea sau prevenirea muncii 

nedeclarate. 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

Terry Reintke 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de Consiliu 

pentru fiecare țară referitor la combaterea 

sau prevenirea muncii nedeclarate. 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de Consiliu 

pentru fiecare țară referitor la combaterea 

sau prevenirea muncii nedeclarate, și 

declanșează măsuri corective, dacă se 

impun, 

Or. en 

 

Amendamentul  386 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de Consiliu 

pentru fiecare țară referitor la combaterea 

sau prevenirea muncii nedeclarate. 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate și a muncii 

desfășurate de mâna de lucru din 

străinătate fără statut legal rezultată din 

imigrația ilegală, inclusiv sprijin pentru 

punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice emise de Consiliu pentru fiecare 

țară referitor la combaterea sau prevenirea 

muncii nedeclarate, 

Or. fr 

 

Amendamentul  387 

Dominique Martin 
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Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de Consiliu 

pentru fiecare țară referitor la combaterea 

sau prevenirea muncii nedeclarate. 

(h) organizează evaluări inter pares pentru 

a urmări progresul statelor membre în 

combaterea muncii nedeclarate, inclusiv 

sprijin pentru punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice emise de Consiliu 

pentru fiecare țară referitor la combaterea 

sau prevenirea muncii nedeclarate și a 

muncii desfășurate de mâna de lucru din 

străinătate fără statut legal rezultată din 

imigrația ilegală,  

Or. fr 

 

Amendamentul  388 

Brando Benifei 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) asistă Comisia la elaborarea 

raportului comun privind ocuparea forței 

de muncă în domeniile referitoare la 

prevenirea și descurajarea muncii 

nedeclarate și la regularizarea locurilor 

de muncă și oferă sprijin Consiliului 

pentru adoptarea respectivului raport,  

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Brando Benifei 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera hb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) prezintă propriile recomandări în 

ceea ce privește prevenirea și 

descurajarea muncii nedeclarate și 

regularizarea locurilor de muncă comisiei 

competente a Parlamentului European la 

elaborarea propriilor avize privind 

„Semestrul european pentru coordonarea 

politicilor economice: ocuparea forței de 

muncă și aspectele sociale în Analiza 

anuală a creșterii” și „Semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice: punerea în aplicare a 

priorităților” pentru anul în curs. 

Or. en 

 

Amendamentul  390 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul ia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) examinează modalități care vor 

reduce sarcina de reglementare asupra 

angajatorilor și angajaților pentru a 

asigura conformitatea cu normele fiscale, 

profesionale și ale pieței muncii, 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Jutta Steinruck 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) formulează propuneri pentru 
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instrumente și regulamente mai eficiente 

pentru reducerea muncii nedeclarate, 

precum și luări de poziție privind proiecte 

legislative și administrative, dacă astfel de 

proiecte ar putea avea impact asupra 

muncii nedeclarate. 

Or. de 

 

Amendamentul  392 

Jutta Steinruck 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ib) dezvoltă un mecanism european de 

avertizare timpurie pentru cazurile de 

încălcare a protecției muncii și privind 

munca nedeclarată, care să promoveze 

schimbul rapid de informații între statele 

membre și care să fie însoțit de o listă 

neagră, astfel încât abuzurile legate de 

lucrători să fie prevenite din timp; 

subliniază faptul că acest mecanism de 

avertizare timpurie poate urma modelul 

Sistemului european de alertă rapidă 

destinat protecției consumatorilor care 

există deja (RAPEX); 

Or. de 

 

Amendamentul  393 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Platforma elaborează o metodologie 

pentru măsurarea muncii nedeclarate și 

colectarea de date calitative cu privire la 
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acest fenomen. 

Or. en 

 

Amendamentul  394 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, 

platforma va face uz de toate sursele 

relevante de informații, inclusiv studii și 

proiecte de cooperare multilaterală și ia în 

considerare instrumentele și structurile 

relevante ale Uniunii, precum și experiența 

acordurilor bilaterale relevante. Aceasta va 

stabili o cooperare adecvată cu Eurofound 

și cu EU-OSHA. 

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, 

platforma face uz de toate sursele relevante 

de informații, inclusiv studii și proiecte de 

cooperare multilaterală, și ia în considerare 

instrumentele și structurile relevante ale 

Uniunii, precum și experiența acordurilor 

bilaterale relevante. Aceasta stabilește o 

cooperare adecvată cu Eurofound, în 

special în ceea ce privește dezvoltarea 

unei bănci de cunoștințe interactive ca 

sarcină suplimentară a agenției, precum 
și cu EU-OSHA. 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, 

platforma va face uz de toate sursele 

relevante de informații, inclusiv studii și 

proiecte de cooperare multilaterală și ia în 

considerare instrumentele și structurile 

relevante ale Uniunii, precum și experiența 

acordurilor bilaterale relevante. Aceasta va 

stabili o cooperare adecvată cu Eurofound 

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, 

platforma va face uz de toate sursele 

relevante de informații, inclusiv studii și 

proiecte de cooperare multilaterală și ia în 

considerare instrumentele și structurile 

relevante ale Uniunii, precum și experiența 

acordurilor bilaterale relevante. Aceasta va 

stabili o cooperare adecvată cu Eurofound, 



 

AM\1044250RO.doc 35/66 PE544.465v01-00 

 RO 

și cu EU-OSHA. îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea 

unei bănci de cunoștințe interactive, 

precum și cu EU-OSHA. 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează un 

punct unic de contact în calitate de 

membru al platformei. Acestea pot 

desemna, de asemenea, un membru 

supleant. 

(1) Fiecare stat membru desemnează un 

punct unic de contact din cadrul 

autorităților responsabile menționate la 

articolul 1 alineatul (2) litera (a). Statul 

membru poate desemna, de asemenea, un 

membru supleant care înlocuiește punctul 

unic de contact atunci când acest lucru 

este necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  397 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice și reprezentanții 

partenerilor sociali care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, precum și în protejarea 

lucrătorilor nedeclarați care sunt victime, 
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conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

denumite în continuare „autorități 

responsabile cu aplicarea legii”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentantului la nivel 

înalt și a supleantului, statele membre 

implică toate autoritățile publice care au un 

rol în prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate și în regularizarea locurilor de 

muncă la nivel intern sau transfrontalier, 

cum ar fi inspectoratele de muncă, 

autoritățile de securitate socială, autoritățile 

fiscale, serviciile de ocupare a forței de 

muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea implică partenerii 

sociali și alți actori relevanți. 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

(2) La numirea punctului unic de contact, 

statele membre ar trebui să consulte 

autoritățile publice responsabile care au un 

rol în prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 
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autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre pot să implice toate autoritățile 

publice care au un rol în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate, cum ar fi 

inspectoratele de muncă, autoritățile de 

securitate socială, autoritățile fiscale, 

serviciile de ocupare a forței de muncă și 

autoritățile din domeniul migrației, 

denumite în continuare „autorități 

responsabile cu aplicarea legii”. De 

asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. en 

 

Amendamentul  401 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele (2) La numirea reprezentanților lor, statele 
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membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

membre ar trebui să implice toate 

organismele care au un rol în prevenirea 

și/sau descurajarea muncii nedeclarate, 

cum ar fi inspectoratele de muncă, 

autoritățile de securitate socială, autoritățile 

fiscale, serviciile de ocupare a forței de 

muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea ar trebui să implice, 

în conformitate cu legislația și/sau 

practicile naționale, partenerii sociali. 

Or. en 

 

Amendamentul  402 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau combaterea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. fr 

 

Amendamentul  403 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol, din 

punctul lor de vedere, în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate, cum ar fi 

inspectoratele de muncă, autoritățile de 

securitate socială, autoritățile fiscale, 

serviciile de ocupare a forței de muncă și 

autoritățile din domeniul migrației, 

denumite în continuare „autorități 

responsabile cu aplicarea legii”. De 

asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. de 

 

Amendamentul  404 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din 

domeniul migrației, denumite în 

continuare „autorități responsabile cu 

aplicarea legii”. De asemenea, acestea pot 

să implice, în conformitate cu legislația 

și/sau practicile naționale, partenerii 

sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. pt 

 

Amendamentul  405 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre implică toate autoritățile publice 

care au un rol în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate, cum ar fi 

inspectoratele de muncă, autoritățile de 

securitate socială, autoritățile fiscale, 

serviciile publice și private de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea implică, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Dominique Martin 
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Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de 

muncă, autoritățile de securitate socială, 

autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a 

forței de muncă și autoritățile din domeniul 

migrației, denumite în continuare 

„autorități responsabile cu aplicarea legii”. 

De asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

(2) La numirea reprezentanților lor, statele 

membre ar trebui să implice toate 

autoritățile publice care au un rol în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate sau ilegale, cum ar fi 

inspectoratele de muncă, autoritățile de 

securitate socială, autoritățile fiscale, 

serviciile de ocupare a forței de muncă și 

autoritățile din domeniul migrației, 

denumite în continuare „autorități 

responsabile cu aplicarea legii”. De 

asemenea, acestea pot să implice, în 

conformitate cu legislația și/sau practicile 

naționale, partenerii sociali. 

Or. fr 

 

Amendamentul  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În conformitate cu legislația națională, 

autoritățile regionale sunt implicate în 

numirea reprezentanților în calitate de 

membri ai platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  408 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Punctul unic de contact poate 

participa la reuniunile plenare ale 

platformei și, dacă este cazul, la alte 

activități și grupuri de lucru ale 

platformei.  

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea 

legii care sunt implicate în prevenirea 

și/sau descurajarea muncii nedeclarate. 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

organismelor care sunt implicate în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate și, după caz, ale partenerilor 

sociali. 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

care sunt implicate în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate. 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

care sunt implicate în prevenirea și/sau 

combaterea muncii nedeclarate. 

Or. fr 
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Amendamentul  411 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

care sunt implicate în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate. 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

și, în conformitate cu legislația sau 

practicile naționale, ale partenerilor 

sociali și ale altor actori care sunt 

implicați în prevenirea și/sau descurajarea 

muncii nedeclarate. 

Or. en 

 

Amendamentul  412 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

care sunt implicate în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate. 

(3) Statele membre furnizează Comisiei 

lista și datele de contact ale tuturor 

autorităților responsabile cu aplicarea legii 

care sunt implicate în prevenirea și/sau 

descurajarea muncii nedeclarate sau 

ilegale. 

Or. fr 

 

Amendamentul  413 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Punctele unice de contact asigură 

legătura cu toate autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii care sunt implicate în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate în ceea ce privește activitățile 

platformei și garantează participarea 

acestora la reuniunile și/sau contribuția 

la activitățile platformei sau a grupurilor 

sale de lucru în cazul în care aspectele 

discutate implică domeniul lor de 

competență. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  414 

Maria Arena 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Punctele unice de contact asigură 

legătura cu toate autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii care sunt implicate în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate în ceea ce privește activitățile 

platformei și garantează participarea 

acestora la reuniunile și/sau contribuția la 

activitățile platformei sau a grupurilor sale 

de lucru în cazul în care aspectele discutate 

implică domeniul lor de competență. 

(4) Punctele unice de contact asigură 

legătura cu toate autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii care sunt implicate în 

prevenirea și/sau combaterea muncii 

nedeclarate în ceea ce privește activitățile 

platformei și garantează participarea 

acestora la reuniunile și/sau contribuția la 

activitățile platformei sau a grupurilor sale 

de lucru în cazul în care aspectele discutate 

implică domeniul lor de competență. 

Or. fr 

 

Amendamentul  415 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Punctele unice de contact asigură 

legătura cu toate autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii care sunt implicate în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate în ceea ce privește activitățile 

platformei și garantează participarea 

acestora la reuniunile și/sau contribuția la 

activitățile platformei sau a grupurilor sale 

de lucru în cazul în care aspectele discutate 

implică domeniul lor de competență. 

(4) Punctele unice de contact asigură 

legătura cu toate autoritățile responsabile 

cu aplicarea legii care sunt implicate în 

prevenirea și/sau descurajarea muncii 

nedeclarate sau ilegale în ceea ce privește 

activitățile platformei și garantează 

participarea acestora la reuniunile și/sau 

contribuția la activitățile platformei sau a 

grupurilor sale de lucru în cazul în care 

aspectele discutate implică domeniul lor de 

competență. 

Or. fr 

 

Amendamentul  416 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a 

muncii nedeclarate pot participa la 

reuniunile platformei în calitate de 

observatori, în conformitate cu procedurile 

stabilite de organizațiile lor. 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial participă la reuniunile 

platformei, în conformitate cu procedurile 

stabilite de organizațiile lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  417 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate participă la reuniunile 

platformei, în conformitate cu procedurile 

stabilite de organizațiile lor. 

Or. fr 

 

Amendamentul  418 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele fie cu o incidență ridicată a 

muncii nedeclarate, fie având un rol 

deosebit în prevenirea și descurajarea 

muncii nedeclarate, ar trebui să fie 

implicați activ în reuniunile platformei în 

calitate de observatori, în conformitate cu 

procedurile stabilite de organizațiile lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  419 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 



 

AM\1044250RO.doc 47/66 PE544.465v01-00 

 RO 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. Participarea acestora 

îmbunătățește formarea de rețele și 

colaborarea în lupta comună împotriva 

muncii nedeclarate. 

Or. de 

 

Amendamentul  420 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali 

relevanți la nivel intersectorial, precum și 

din sectoarele cu o incidență ridicată a 

muncii nedeclarate pot participa la 

reuniunile platformei în calitate de 

observatori, în conformitate cu procedurile 

stabilite de organizațiile lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate pot participa la reuniunile 

platformei în calitate de observatori, în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

organizațiile lor. 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la 

nivel intersectorial, precum și din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate sau ilegale pot participa la 

reuniunile platformei în calitate de 

observatori, în conformitate cu procedurile 

stabilite de organizațiile lor. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  422 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pe baza propunerilor din partea 

partenerilor sociali sectoriali și 

intersectoriali la nivelul Uniunii, grupul de 

observatori este compus din: 

(2) Pe baza propunerilor din partea 

partenerilor sociali sectoriali și 

intersectoriali la nivelul Uniunii, grupul de 

părți interesate participante în cadrul 

platformei este compus din: 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pe baza propunerilor din partea 

partenerilor sociali sectoriali și 

intersectoriali la nivelul Uniunii, grupul de 

observatori este compus din: 

(2) Pe baza propunerilor din partea 

partenerilor sociali sectoriali și 

intersectoriali la nivelul Uniunii, grupul de 

reprezentanți ai partenerilor sociali este 

compus din: 

Or. fr 

 

Amendamentul  424 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un număr maxim de 8 observatori care 

reprezintă partenerii sociali la nivel 

intersectorial (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale), 

(a) un număr maxim de 8 reprezentanți ai 

partenerilor sociali la nivel intersectorial 

(împărțiți în mod egal între organizațiile 

sindicale și patronale), 

Or. en 

 

Amendamentul  425 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un număr maxim de 8 observatori care 

reprezintă partenerii sociali la nivel 

intersectorial (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale), 

(a) reprezentanți ai partenerilor sociali la 

nivel intersectorial (împărțiți în mod egal 

între organizațiile sindicale și patronale), 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un număr maxim de 8 observatori care 

reprezintă partenerii sociali la nivel 

intersectorial (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale), 

(a) un număr maxim de opt reprezentanți 

ai partenerilor sociali la nivel 

intersectorial (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale), 

Or. fr 
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Amendamentul  427 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un număr maxim de 10 observatori 

care reprezintă partenerii sociali din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

(b) un număr maxim de 10 reprezentanți ai 

partenerilor sociali din sectoarele cu o 

incidență ridicată a muncii nedeclarate 

(împărțiți în mod egal între organizațiile 

sindicale și patronale). 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un număr maxim de 10 observatori 

care reprezintă partenerii sociali din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

(b) reprezentanți ai partenerilor sociali din 

sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un număr maxim de 10 observatori 

care reprezintă partenerii sociali din 

(b) un număr maxim de 10 reprezentanți ai 

partenerilor sociali din sectoarele cu o 
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sectoarele cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

incidență ridicată a muncii nedeclarate 

(împărțiți în mod egal între organizațiile 

sindicale și patronale). 

Or. fr 

 

Amendamentul  430 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un număr maxim de 10 observatori care 

reprezintă partenerii sociali din sectoarele 

cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate 

(împărțiți în mod egal între organizațiile 

sindicale și patronale). 

(b) un număr maxim de 10 observatori care 

reprezintă partenerii sociali din sectoarele 

fie cu o incidență ridicată a muncii 

nedeclarate, fie având un rol deosebit în 

prevenirea și descurajarea muncii 

nedeclarate (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

Or. en 

 

Amendamentul  431 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un număr maxim de 10 observatori care 

reprezintă partenerii sociali din sectoarele 

cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate 

(împărțiți în mod egal între organizațiile 

sindicale și patronale). 

(b) un număr maxim de 10 observatori care 

reprezintă partenerii sociali din sectoarele 

cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate 

sau ilegale (împărțiți în mod egal între 

organizațiile sindicale și patronale). 

Or. fr 

 

Amendamentul  432 

Terry Reintke 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) reprezentanți ai organismelor care 

reprezintă în mod special sau apără 

interesul lucrătorilor nedeclarați. 

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și prezidează reuniunile 

acesteia. 

(1) Biroul coordonează activitatea 

platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  434 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și prezidează reuniunile 

acesteia. 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și coprezidează reuniunile 

acesteia. Membrii aleg din rândurile lor 

un alt copreședinte cu drepturi depline, 

precum și doi supleanți. 

Or. de 
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Amendamentul  435 

Anthea McIntyre 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și prezidează reuniunile 

acesteia. 

(1) Comisia va coordona activitatea 

platformei și va prezida reuniunile 

acesteia. 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și prezidează reuniunile 

acesteia. 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  437 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei și prezidează reuniunile 

acesteia. 

(1) Comisia coordonează activitatea 

platformei. 

Or. en 
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Amendamentul  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Se numește un președinte 

independent care conduce reuniunile 

platformei. Dacă nu poate fi găsită o 

persoană indicată într-o perioadă 

rezonabilă, Comisia poate să prezideze 

reuniunile platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Comisia ar trebui să se asigure că 

duplicarea platformei cu instrumentele, 

inițiativele sau formele de cooperare 

existente la nivel național sau european 

este evitată. 

Or. en 

 

Amendamentul  440 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma adoptă prin decizia majorității: 

(2) Pentru executarea misiunii sale, 

platforma și toate organismele sale care o 

compun adoptă propriile decizii cu 

majoritate simplă. Platforma decide cu 

privire la: 

Or. en 

 

Amendamentul  441 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) regulile de procedură, care cuprind, 

printre altele, modalitățile de luare a 

deciziilor în cadrul platformei, 

(a) regulamentul de procedură specific, 

care cuprinde, printre altele, modalitățile 

de luare a deciziilor în cadrul platformei și 

grupurile sale de lucru, 

Or. en 

 

Amendamentul  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) își alege președintele și doi 

vicepreședinți dintre membrii platformei, 

care constituie consiliul de administrație 

al platformei, și își coordonează 

activitățile, 

Or. en 
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Amendamentul  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) își alege președintele și doi 

vicepreședinți dintre membrii platformei, 

care constituie consiliul de administrație 

al platformei, iar acest consiliu de 

administrație este ales pe o durată de un 

an, cu posibilitatea de a fi reales,  

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) o decizie privind alegerea 

președintelui platformei, 

Or. en 

 

Amendamentul  445 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un program de lucru pe doi ani al 

platformei care prevede, printre altele, 

sarcinile sale detaliate și rapoartele 

periodice ale platformei la fiecare doi ani, 

(b) adoptă un program de lucru anual și 

multianual al platformei care prevede, 

printre altele, sarcinile sale detaliate și ia în 

considerare evaluarea activităților 

întreprinse în anul/anii anterior(i), 
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Or. en 

 

Amendamentul  446 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Platforma este asistată de un secretariat 

asigurat de către Comisie. Secretariatul 

pregătește reuniunile, programele de lucru 

ale platformei și rapoartele acesteia. 

(4) Platforma este asistată de un secretariat 

asigurat de către Comisie. Secretariatul 

pregătește reuniunile, programele de lucru 

ale platformei și rapoartele acesteia și 

asigură urmărirea corespunzătoare a 

deciziilor luate. 

Or. en 

 

Amendamentul  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La nivel european, platforma este 

răspunzătoare în fața Consiliului 

Ocuparea Forței de Muncă, Politică 

Socială, Sănătate și Consumatori 

(EPSCO) și în fața comisiei competente a 

Parlamentului European.  

Or. en 

 

Amendamentul  448 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Platforma prezintă un raport anual 

privind activitățile sale Comisiei, comisiei 

parlamentare competente și Consiliului, 

raportul va conține indicatori privind rata 

muncii nedeclarate atât la nivelul 

Uniunii, cât și la nivelul statelor membre, 

împreună cu impactul său asupra 

economiilor naționale, precum și evoluția 

indicatorilor respectivi. 

Or. pt 

Amendamentul  449 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia informează periodic 

Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

(5) Platforma informează periodic 

Comisia, Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la activitățile sale. 

Or. en 

 

Amendamentul  450 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia informează periodic 

Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

(5) Platforma și toți membrii săi adoptă o 

conduită conformă cu principiul 

transparenței. În acest scop, Comisia, în 

calitatea sa de secretariat al platformei, 

publică un raport anual cu privire la 

activitățile platformei, pe care îl prezintă 

Parlamentului European și Consiliului. 
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Or. en 

 

Amendamentul  451 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia informează periodic 

Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

(5) După fiecare reuniune a platformei, 

Comisia Europeană transmite într-un 

termen rezonabil Paramentului European 

și Consiliului un raport privind discuțiile 

și deciziile luate. 

Or. fr 

 

Amendamentul  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia informează periodic 

Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

(5) Comisia informează semestrial 

Parlamentul European reprezentat de 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale și Consiliul cu privire la 

activitățile platformei. Aceștia au obligația 

de a-și prezenta observațiile. 

Or. fr 

 

Amendamentul  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comisia informează periodic 

Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

(5) Comisia informează anual și, ori de 

câte ori este necesar, la cerere, 
Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitățile platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  454 

Anne Sander 

 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Comisia emite un raport anual de 

monitorizare și de evaluare a platformei, 

care este transmis Parlamentului 

European și Consiliului. 

Or. fr 

 

Amendamentul  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată, în special 

Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, Comitetul 

pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 

Comitetul pentru protecție socială (CPS) și 

Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată, în special 

Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, Comitetul 

pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 

Comitetul pentru protecție socială (CPS) și 
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Grupul de lucru pentru cooperare 

administrativă în domeniul fiscal. De 

asemenea, se pot organiza reuniuni 

comune. 

Grupul de lucru pentru cooperare 

administrativă în domeniul fiscal. Pentru 

activități și rezultate mai eficace, trebuie 

organizate reuniuni comune, iar 

raporturile acestora trebuie transmise 

Parlamentului European și Consiliului 

într-un termen rezonabil. 

Or. fr 

 

Amendamentul  456 

Guillaume Balas 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată, în special 

Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, Comitetul 

pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 

Comitetul pentru protecție socială (CPS) și 

Grupul de lucru pentru cooperare 

administrativă în domeniul fiscal. De 

asemenea, se pot organiza reuniuni 

comune. 

Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată, în special 

Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, platforma 

UE H5NCP, Comitetul pentru ocuparea 

forței de muncă (EMCO), Comitetul pentru 

protecție socială (CPS) și Grupul de lucru 

pentru cooperare administrativă în 

domeniul fiscal. De asemenea, se pot 

organiza reuniuni comune. 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Dominique Martin 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată, în special 

Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, Comitetul 

pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 

Comitetul pentru protecție socială (CPS) și 

Grupul de lucru pentru cooperare 

administrativă în domeniul fiscal. De 

asemenea, se pot organiza reuniuni 

comune. 

Platforma conlucrează, după caz, cu alte 

grupuri de experți și comitete relevante la 

nivelul Uniunii a căror activitate are 

legătură cu munca nedeclarată sau ilegală, 

în special Comitetul inspectorilor de muncă 

principali (SLIC), Comitetul de experți 

privind detașarea lucrătorilor, Comisia 

administrativă pentru coordonarea 

sistemelor de securitate socială, Comitetul 

pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), 

Comitetul pentru protecție socială (CPS) și 

Grupul de lucru pentru cooperare 

administrativă în domeniul fiscal. De 

asemenea, se pot organiza reuniuni 

comune. 

Or. fr 

 

Amendamentul  458 

Jutta Steinruck 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, platforma trebuie să verifice 

instituirea unei agenții europene pentru 

situații transfrontaliere de abuz privind 

protecția muncii și munca nedeclarată; 

printre atribuțiile acesteia se pot număra, 

printre altele, identificarea societăților 

fantomă, controlul prestatorilor 

transnaționali de servicii, introducerea 

programelor de dezvoltare profesională 

continuă pentru inspectorii de muncă, 

identificarea noilor tehnici de evaziune și 

organizarea de controale transfrontaliere; 

Or. de 
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Amendamentul  459 

Anne Sander 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma ar trebui să coopereze cu 

rețeaua de servicii europene pentru 

ocuparea forței de muncă (EURES) și să 

încurajeze dezvoltarea acesteia, pentru că 

o mai bună cunoaștere a posturilor 

disponibile ar crea un cadru favorabil 

muncii declarate. 

Or. fr 

Amendamentul  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă este posibil, platforma se abține de 

la duplicarea lucrărilor întreprinse deja 

de aceste alte organisme și, în schimb, se 

coordonează cu ele în spiritul schimbului 

de informații. 

Or. en 

 

Amendamentul  461 

Thomas Mann 

 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia rambursează cheltuielile de 

călătorie și, dacă este cazul, diurna pentru 

Comisia rambursează cheltuielile de 

călătorie și, dacă este cazul, diurna pentru 
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membrii, observatorii și experții invitați în 

legătură cu activitățile platformei. 

experții invitați în legătură cu activitățile 

platformei. 

Or. de 

 

Amendamentul  462 

Sven Schulze 

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport 

privind punerea în aplicare a acesteia. 

Raportul evaluează, în special, măsura în 

care platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 

menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. 

După patru ani, Comisia Europeană 

verifică într-un raport, după audierea 

membrilor platformei, dacă obiectivele 

enunțate la articolul 2, misiunea definită 

la articolul 4 și sarcinile menționate la 

articolul 4 au fost îndeplinite și dacă 

activitatea platformei trebuie continuată. 

Raportul propune, acolo unde este 

necesar, modificări în activitatea 

platformei sau recomandă încetarea 

acesteia. 

 Raportul va fi prezentat Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor. 

Or. de 

Amendamentul  463 

Romana Tomc 

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport privind 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport privind 
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punerea în aplicare a acesteia. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. 

punerea în aplicare și valoarea adăugată a 

acesteia și propune, după caz, 

amendamente și modificări necesare sau 

retragerea acestei decizii. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și a 

îndeplinit inițiativele menționate la 

articolul 4, precum și dacă aceasta a 

abordat prioritățile stabilite în programele 

sale de lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport privind 

punerea în aplicare a acesteia. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 

menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, în urma consultării 

platformei, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor un raport privind 

punerea în aplicare a acesteia. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 

menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  465 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport privind 

punerea în aplicare a acesteia. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 

menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. 

La patru ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii, în urma consultării 

platformei, Comisia, în calitatea sa de 

secretariat al platformei, prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor un raport privind 

punerea în aplicare a acesteia. Raportul 

evaluează, în special, măsura în care 

platforma a contribuit la realizarea 

obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la 

îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt 

menționate la articolul 3 și în programele 

de lucru ale platformei. Raportul 

identifică, de asemenea, deficiențele 

existente și posibilitățile de îmbunătățire a 

activității platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  466 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Apărarea drepturilor 

 Persoanele care aduc în atenția 

platformei cazuri de muncă nedeclarată 

sunt protejate, fie direct, fie prin 

intermediul autorităților naționale de 

aplicare a legii, împotriva oricărui 

tratament nefavorabil aplicat de către 

angajatorul acestora. 

Or. en 

 


