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AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unei 
Autorități Europene a Muncii

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unei Agenții
Europene a Muncii

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 46, articolul 48, articolul 53 
alineatul (1), articolul 62 și articolul 91 
alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 46 și 48,

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2) În temeiul articolului 3 din TUE, 
Uniunea trebuie să acționeze pentru o 
economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate, care tinde spre ocuparea 
deplină a forței de muncă și spre progres 
social și trebuie să promoveze justiția și 
protecția sociale. În conformitate cu 
articolul 9 din TFUE, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

(2) În temeiul articolului 3 din TUE, 
Uniunea trebuie să acționeze pentru o 
economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate, care tinde spre ocuparea 
deplină a forței de muncă și spre progres 
social și trebuie să promoveze justiția și 
protecția sociale. În conformitate cu 
articolul 9 din TFUE, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane. În conformitate cu articolul 5 din 
TUE, exercitarea competențelor Uniunii 
se supune normelor de subsidiaritate și 
proporționalitate.

Justificare

Este esențial să se asigure respectarea normelor privind proporționalitatea și subsidiaritatea 
atunci când se definesc sarcinile AEM.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ar trebui instituită o Autoritate
Europeană a Muncii (denumită în 
continuare „Autoritatea”), pentru a 
contribui la întărirea echității și a încrederii 
în piața unică. În acest sens, Autoritatea ar 
trebui să sprijine statele membre și 
Comisia în îmbunătățirea accesului 
persoanelor fizice și al angajatorilor la 
informații privind propriile drepturi și 
obligații în situațiile de mobilitate 
transfrontalieră a forței de muncă, precum 
și a accesului la serviciile relevante, să 
sprijine respectarea normelor și

(5) Ar trebui instituită Agenția
Europeană a Muncii (denumită în 
continuare „Agenția”), pentru a contribui 
la întărirea echității și a încrederii și pentru 
a promova libera circulație a lucrătorilor 
și serviciilor pe piața unică, respectând 
totodată principiul proporționalității și 
subsidiarității. În acest sens, Agenția ar 
trebui să sprijine statele membre și 
Comisia în îmbunătățirea accesului 
lucrătorilor și al angajatorilor la informații 
relevante și actualizate privind propriile 
drepturi și obligații în situațiile de 
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cooperarea între statele membre pentru a 
asigura aplicarea eficace a legislației 
Uniunii în aceste domenii, precum și să 
medieze și să faciliteze soluționarea 
litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor 
transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

mobilitate transfrontalieră a forței de 
muncă în toate statele membre prin 
intermediul unui portal al AEM, precum 
și a accesului la serviciile relevante, să 
promoveze cooperarea între statele membre 
pentru a asigura aplicarea eficace a 
legislației Uniunii în aceste domenii, 
precum și să medieze și să faciliteze 
soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a 
perturbărilor transfrontaliere ale pieței 
forței de muncă.

Justificare

Scopul principal al creării Agenției Europene a Muncii ar trebui să fie promovarea liberei 
circulații a lucrătorilor în cadrul pieței unice. Pentru a realiza acest lucru, este esențial să se 
consolideze accesul la informații relevante privind mobilitatea transfrontalieră în toate 
statele membre ale UE. Acest lucru ar putea fi realizat prin crearea unui portal web 
actualizat și accesibil al AEM.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea ar trebui să își 
desfășoare activitățile în domeniul 
mobilității transfrontaliere a forței de 
muncă și al coordonării securității sociale, 
inclusiv în ceea ce privește libera circulație 
a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și 
serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De 
asemenea, ea ar trebui să consolideze 
cooperarea dintre statele membre în ceea 
ce privește combaterea muncii nedeclarate.
În cazurile în care, în cursul desfășurării 
activităților sale, Autoritatea constată 
existența unor nereguli suspectate, 
inclusiv în domenii de drept comunitar
care depășesc domeniul său de 
competență, cum ar fi încălcarea 
condițiilor de muncă și a normelor de 
sănătate și siguranță sau angajarea de 
resortisanți ai unor țări terțe aflați în 
situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le 
poată raporta și să poată coopera în aceste 

(6) Agenția ar trebui să își desfășoare 
activitățile în domeniul mobilității 
transfrontaliere a forței de muncă și al 
coordonării securității sociale, inclusiv în 
ceea ce privește libera circulație a 
lucrătorilor și a serviciilor. De asemenea, 
ea ar trebui să consolideze cooperarea 
dintre statele membre în ceea ce privește 
combaterea muncii nedeclarate și a 
înființării de societăți de tip „cutie 
poștală” în sectorul transportului rutier,
care au contribuit la denaturarea 
concurenței în acest sector. În cazurile în 
care, în cursul desfășurării activităților 
sale, Agenția constată existența unor 
nereguli suspectate, ea ar trebui să le poată 
raporta Comisiei și autorităților naționale.
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domenii cu Comisia, cu organismele 
competente ale Uniunii și, după caz, cu 
autoritățile naționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În anumite cazuri s-a adoptat o 
legislație sectorială a Uniunii, pentru a se 
răspunde nevoilor specifice ale unui anumit 
sector, cum ar fi cel al transportului 
internațional. Autoritatea ar trebui, de 
asemenea, să abordeze aspectele 
transfrontaliere ale aplicării acestei 
legislații sectoriale a Uniunii, în special în 
ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului49, Directiva 2006/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului50, 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului51

și Propunerea de directivă de modificare a 
Directivei 2006/22/CE [COM (2017) 
278]52.

(8) În anumite cazuri s-a adoptat o 
legislație sectorială a Uniunii, pentru a se 
răspunde nevoilor specifice ale unui anumit 
sector, cum ar fi cel al transportului 
internațional. Agenția poate, de asemenea, 
după ce a obținut consimțământul 
prealabil al statului membru respectiv, să 
abordeze aspectele transfrontaliere ale 
aplicării acestei legislații sectoriale a 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului49, 
Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului50, Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului51 și Propunerea 
de directivă de modificare a Directivei 
2006/22/CE [COM (2017) 278]52.

_________________ _________________

49 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 martie 2006 privind armonizarea 
anumitor dispoziții ale legislației sociale în 
domeniul transporturilor rutiere, de 
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 
3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
3820/85 al Consiliului (JO L 102, 
11.4.2006, p. 1).

49 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 martie 2006 privind armonizarea 
anumitor dispoziții ale legislației sociale în 
domeniul transporturilor rutiere, de 
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 
3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
3820/85 al Consiliului (JO L 102, 
11.4.2006, p. 1).

50 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2006 privind condițiile minime pentru 
punerea în aplicare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale 

50 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2006 privind condițiile minime pentru 
punerea în aplicare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale 
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Consiliului privind legislația socială 
referitoare la activitățile de transport rutier 
și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a 
Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

Consiliului privind legislația socială 
referitoare la activitățile de transport rutier 
și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a 
Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

51 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme comune privind condițiile care 
trebuie îndeplinite pentru exercitarea 
ocupației de operator de transport rutier și 
de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

51 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme comune privind condițiile care 
trebuie îndeplinite pentru exercitarea 
ocupației de operator de transport rutier și 
de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

52 COM(2017) 278 – Propunere de 
Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 
2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de 
control și de stabilire a unor norme 
specifice cu privire la Directiva 96/71/CE 
și la Directiva 2014/67/UE privind 
detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier.

52 COM(2017) 278 – Propunere de 
Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 
2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de 
control și de stabilire a unor norme 
specifice cu privire la Directiva 96/71/CE 
și la Directiva 2014/67/UE privind 
detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Persoanele fizice vizate de 
activitățile Autorității ar trebui să fie 
persoane care fac obiectul legislației 
Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al 
prezentului regulament, inclusiv lucrători, 
persoane care desfășoară o activitate 
independentă, persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă și persoane inactive din 
punct de vedere economic; printre ele ar 
trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, 
cât și resortisanții țărilor terțe care au 
reședința legală în Uniune, cum ar fi 
lucrătorii detașați, deținătorii cărții 
albastre a UE, persoanele transferate în 
cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe 
termen lung, precum și membrii familiilor 
acestora.

(9) Persoanele fizice vizate de 
activitățile Agenției ar trebui să fie 
persoane care fac obiectul legislației 
Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al 
prezentului regulament, inclusiv lucrători, 
persoane care desfășoară o activitate 
independentă, persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă și persoane inactive din 
punct de vedere economic; printre ele ar 
trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, 
cât și resortisanții țărilor terțe care au 
reședința legală în Uniune, deținătorii cărții 
albastre a UE, persoanele transferate în 
cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe 
termen lung, precum și membrii familiilor 
acestora, în conformitate cu actele juridice 
relevante ale Uniunii care reglementează 
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circulația acestora în Uniune.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se asigura că pot beneficia 
de o piață internă echitabilă și eficientă, 
Autoritatea ar trebui să promoveze, pentru 
persoanele fizice și pentru angajatori, 
oportunități în ceea ce privește mobilitatea 
sau furnizarea de servicii și recrutarea 
oriunde în Uniune. Acest lucru include 
sprijinirea mobilității transfrontaliere a 
persoanelor fizice atât prin facilitarea 
accesului la servicii de mobilitate 
transfrontalieră, cum ar fi corelarea 
transfrontalieră a locurilor de muncă, a 
stagiilor și a uceniciei, cât și prin 
promovarea unor programe de mobilitate 
cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” 
sau „ErasmusPRO”. Autoritatea ar trebui, 
de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea 
transparenței informațiilor, inclusiv a celor 
privind propriile drepturi și obligații care 
decurg din legislația Uniunii, precum și a 
accesului la serviciile destinate persoanelor 
fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte 
servicii de informare din Uniune, cum ar fi 
„Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să 
profite din plin și să asigure coerența cu 
portalul „Europa ta”, care va constitui 
coloana vertebrală a viitorului portal digital 
unic53.

(11) Pentru a se asigura că pot beneficia 
pe deplin de o piață internă eficientă, 
Agenția ar trebui să promoveze, pentru 
lucrători și angajatori, oportunități în ceea 
ce privește mobilitatea sau furnizarea de 
servicii și recrutarea oriunde în Uniune. 
Acest lucru include sprijinirea mobilității 
transfrontaliere a persoanelor fizice prin 
crearea unui portal web accesibil care să 
conțină date actualizate și cuprinzătoare 
privind legislația muncii și condițiile de 
muncă în toate statele membre ale 
Uniunii, prin facilitarea accesului la 
servicii de mobilitate transfrontalieră, cum 
ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor 
de muncă, a stagiilor și a uceniciei, cât și 
prin promovarea unor programe de 
mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă 
EURES” sau „ErasmusPRO”. Agenția ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
îmbunătățirea transparenței informațiilor, 
inclusiv a celor privind propriile drepturi și 
obligații care decurg din legislația Uniunii, 
precum și a accesului la serviciile destinate 
persoanelor fizice și angajatorilor, în 
cooperare cu alte servicii de informare din 
Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, 
și ar trebui să profite din plin și să asigure 
coerența cu portalul „Europa ta”, care va 
constitui coloana vertebrală a viitorului 
portal digital unic53.

_________________ _________________

53 Regulamentul [Portalul digital unic –
COM(2017) 256]

53 Regulamentul [Portalul digital unic –
COM(2017) 256]

Amendamentul 9
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În acest scop, Autoritatea ar trebui 
să coopereze cu alte inițiative și rețele 
relevante ale Uniunii, în particular cu 
Rețeaua europeană a serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu 
Rețeaua întreprinderilor europene55, cu 
Punctul de contact frontalier56 și cu 
SOLVIT57, precum și cu servicii naționale 
relevante precum organismele de 
promovare a egalității de tratament și de 
sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a 
membrilor familiilor acestora, desemnate 
de statele membre în temeiul Directivei 
2014/54/UE, dar și cu punctele naționale 
de contact desemnate să ofere informații 
privind asistența medicală în temeiul 
Directivei 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului58. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să exploreze sinergii 
cu cardul electronic european pentru 
servicii propus59, în special în acele cazuri 
în care statele membre optează pentru 
depunerea declarațiilor privind lucrătorii 
detașați prin intermediul platformei 
cardului electronic. Autoritatea ar trebui să 
înlocuiască Comisia în gestionarea 
Biroului european de coordonare al Rețelei 
de servicii europene de ocupare a forței de 
muncă („EURES”) instituit în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 2016/589, 
inclusiv în ceea ce privește definirea 
nevoilor utilizatorilor și a cerințelor 
operaționale pentru eficacitatea portalului 
EURES și a serviciilor informatice conexe, 
dar cu excepția furnizării de servicii 
informatice și a exploatării și dezvoltării 
infrastructurii informatice, care vor 
continua să fie asigurate de Comisie.

(12) În acest scop, Agenția ar trebui să 
coopereze cu alte inițiative și rețele 
relevante ale Uniunii, în particular cu 
Rețeaua europeană a serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu 
Rețeaua întreprinderilor europene55, cu 
Punctul de contact frontalier56 și cu 
SOLVIT57, precum și cu servicii naționale 
competente precum organismele de 
promovare a egalității de tratament și de 
sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a 
membrilor familiilor acestora, desemnate 
de statele membre în temeiul Directivei 
2014/54/UE, dar și cu punctele naționale 
de contact desemnate să ofere informații 
privind asistența medicală în temeiul 
Directivei 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului58. Agenția ar 
trebui, de asemenea, să exploreze sinergii 
cu cardul electronic european pentru 
servicii propus59, în special în acele cazuri 
în care statele membre optează pentru 
depunerea declarațiilor privind lucrătorii 
detașați prin intermediul platformei 
cardului electronic. Agenția ar trebui să 
înlocuiască Comisia în gestionarea 
Biroului european de coordonare al Rețelei 
de servicii europene de ocupare a forței de 
muncă („EURES”) instituit în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 2016/589, 
inclusiv în ceea ce privește definirea 
nevoilor utilizatorilor și a cerințelor 
operaționale pentru eficacitatea portalului 
EURES și a serviciilor informatice conexe, 
dar cu excepția furnizării de servicii 
informatice și a exploatării și dezvoltării 
infrastructurii informatice, care vor 
continua să fie asigurate de Comisie.

_________________ _________________

54 Decizia nr. 573/2014/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind cooperarea 
consolidată între serviciile publice de 

54 Decizia nr. 573/2014/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind cooperarea 
consolidată între serviciile publice de 
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ocupare a forței de muncă (SPOFM) 
(JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

ocupare a forței de muncă (SPOFM) 
(JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

55 Rețeaua întreprinderilor europene,
https://een.ec.europa.eu/

55 Rețeaua întreprinderilor europene, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, Stimularea creșterii 
economice și a coeziunii în regiunile 
frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, Stimularea creșterii 
economice și a coeziunii în regiunile 
frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

57 Recomandarea Comisiei din 17 
septembrie 2013 privind principiile care 
guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, 
p. 10).

57 Recomandarea Comisiei din 17 
septembrie 2013 privind principiile care 
guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, 
p. 10).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 2011 
privind aplicarea drepturilor pacienților în 
cadrul asistenței medicale transfrontaliere 
(JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 2011 
privind aplicarea drepturilor pacienților în 
cadrul asistenței medicale transfrontaliere 
(JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 
823 final.

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 
823 final.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din perspectiva unei aplicări 
echitabile, simple și eficace a legislației 
Uniunii, Autoritatea ar trebui să sprijine 
cooperarea și schimbul prompt de 
informații între statele membre. Împreună 
cu alți membri ai personalului, ofițerii 
naționali de legătură care lucrează în cadrul 
Autorității ar trebui să sprijine respectarea 
obligațiilor de cooperare de către statele 
membre, să accelereze schimburile dintre 
acestea prin proceduri dedicate reducerii 
întârzierilor și să asigure relațiile cu alte 
birouri de legătură, organisme și puncte de 
contact naționale stabilite în temeiul 
legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să 
încurajeze utilizarea unor abordări 
inovatoare pentru o cooperare 
transfrontalieră eficace și eficientă, inclusiv 
a unor instrumente pentru schimbul 
electronic de date, cum ar fi Sistemul de 

(13) Din perspectiva unei aplicări 
nediscriminatorii, proporționate, 
echitabile, simple și eficace a legislației 
Uniunii, Agenția ar trebui să sprijine și să 
îmbunătățească cooperarea și schimbul 
prompt de informații între statele membre. 
Împreună cu alți membri ai personalului, 
ofițerii naționali de legătură care lucrează 
în cadrul Agenției ar trebui să sprijine 
respectarea obligațiilor de cooperare de 
către statele membre, să accelereze 
schimburile dintre acestea prin proceduri 
dedicate reducerii întârzierilor și să asigure 
relațiile cu alte birouri de legătură, 
organisme și puncte de contact naționale 
stabilite în temeiul legislației Uniunii. 
Agenția ar trebui să încurajeze utilizarea 
unor abordări inovatoare pentru o 
cooperare transfrontalieră eficace și 
eficientă, inclusiv a unor instrumente 
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schimb electronic de informații privind 
securitatea socială (EESSI) și Sistemul de 
informare al pieței interne (IMI), și ar 
trebui să contribuie la continuarea 
digitalizării procedurilor și la îmbunătățirea 
instrumentelor informatice utilizate pentru 
schimbul de mesaje între autoritățile 
naționale.

pentru schimbul electronic de date, cum ar 
fi Sistemul de schimb electronic de 
informații privind securitatea socială 
(EESSI) și Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI), și ar trebui să contribuie la 
continuarea digitalizării procedurilor și la 
îmbunătățirea instrumentelor informatice 
utilizate pentru schimbul de mesaje între 
autoritățile naționale. De asemenea, 
Agenția ar trebui să încurajeze utilizarea 
următoarelor sisteme de schimb de 
informații în domeniul transportului: 
Registrul european al întreprinderilor de 
transport rutier (ERRU), înființat în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009, pentru a face schimb de 
informații conținute în registrele 
naționale ale întreprinderilor de transport 
într-un mod eficace și armonizat; și 
Sistemul de informare al pieței interne 
(IMI), înființat în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1024/2012, care le permite 
statelor membre să prevadă cooperarea 
administrativă și schimbul de date și 
informații cu privire la declarațiile de 
detașare. Pentru a asigura respectarea 
legislației Uniunii, inspectorii naționali 
responsabili de controalele în trafic ar 
trebui să aibă acces direct și în timp real 
la ambele sisteme, prin intermediul unei 
aplicații electronice comune pentru toate 
statele membre. Agenția ar trebui să 
promoveze această aplicație electronică.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a spori capacitatea statelor 
membre de a soluționa neregulile cu o 
dimensiune transfrontalieră, în raport cu 
legislația Uniunii care intră în sfera sa de 
competență, Autoritatea ar trebui să 
sprijine autoritățile naționale în efectuarea 

(14) Pentru a spori capacitatea statelor 
membre de a soluționa neregulile cu o 
dimensiune transfrontalieră, în raport cu 
legislația Uniunii care intră în sfera sa de 
competență, Agenția ar trebui să sprijine 
autoritățile naționale în efectuarea de 
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de inspecții concertate și comune, inclusiv 
prin facilitarea implementării inspecțiilor 
în conformitate cu articolul 10 din 
Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să 
aibă loc fie la cererea statelor membre, fie 
după aprobarea de către statele membre a 
unei propuneri a Autorității. Autoritatea ar 
trebui să ofere sprijin strategic, logistic și 
tehnic statelor membre care participă la 
inspecțiile concertate sau comune, cu 
respectarea deplină a cerințelor de 
confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie 
efectuate cu acordul statelor membre în 
cauză și ar trebui să se desfășoare în 
conformitate deplină cu cadrul juridic al 
legislației naționale a statelor membre în 
cauză, iar acestea din urmă ar trebui să 
desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă 
a rezultatelor inspecțiilor concertate și 
comune în conformitate cu legislația
națională

inspecții și controale concertate și comune, 
inclusiv prin facilitarea implementării
controalelor și inspecțiilor în conformitate 
cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. 
Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea 
statelor membre, fie după aprobarea de 
către statele membre a unei propuneri a 
Agenției și întotdeauna cu acordul 
statului membru în cauză. Agenția ar 
trebui să ofere sprijin strategic, logistic și 
tehnic statelor membre care participă la 
inspecțiile concertate sau comune, cu 
respectarea deplină a cerințelor de 
confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie 
efectuate cu acordul statului membru în 
cauză și ar trebui să se desfășoare în 
conformitate deplină cu cadrul juridic al 
legislației naționale aplicabil pe teritoriul 
statului membru unde se efectuează 
inspecția, iar acestea din urmă ar trebui să 
desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă 
a rezultatelor inspecțiilor concertate și 
comune în conformitate cu respectiva 
legislație națională.

Justificare

Este important să se precizeze că inspecțiile se pot efectua numai în cadrul legislației 
naționale aplicabile pe teritoriul statului membru în care se desfășoară.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ține pasul cu tendințele, 
provocările sau lacunele emergente în 
domeniul mobilității forței de muncă și al 
coordonării securității sociale, Autoritatea
ar trebui să-și dezvolte o capacitate de 
analiză și de evaluare a riscurilor. Acest 
lucru ar trebui să implice realizarea de 
analize și de studii ale pieței muncii, 
precum și efectuarea de evaluări inter 
pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze 

(15) Pentru a ține pasul cu tendințele, 
provocările sau lacunele emergente în 
domeniul mobilității forței de muncă și al 
coordonării securității sociale, Agenția ar 
trebui să-și dezvolte, în cooperare cu 
statele membre și cu partenerii sociali, o 
capacitate de analiză și de evaluare a 
riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice 
realizarea de analize și de studii ale pieței 
muncii, precum și efectuarea de evaluări 
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potențialele dezechilibre la nivelul 
competențelor și al fluxurilor 
transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv 
posibilul lor impact asupra coeziunii 
teritoriale. Autoritatea ar trebui de 
asemenea să sprijine evaluarea riscurilor 
menționată la articolul 10 din Directiva 
2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să 
asigure sinergii și complementaritate cu 
alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. 
Acest lucru ar trebui să includă solicitarea 
de contribuții din partea SOLVIT și a unor 
servicii similare privind problemele 
recurente întâmpinate de persoane fizice și 
întreprinderi în exercitarea propriilor 
drepturi în domeniile din sfera de 
competență a Autorității. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să faciliteze și să 
eficientizeze activitățile de colectare de 
date prevăzute de legislația relevantă a 
Uniunii din sfera sa de competență. Acest 
lucru nu implică crearea unor noi obligații 
de raportare pentru statele membre.

inter pares. Agenția ar trebui să 
monitorizeze potențialele dezechilibre la 
nivelul competențelor și al fluxurilor 
transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv 
posibilul lor impact asupra coeziunii 
teritoriale. Agenția ar trebui de asemenea 
să sprijine evaluarea riscurilor menționată 
la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. 
Agenția ar trebui să asigure sinergii și 
complementaritate cu alte agenții, servicii 
sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui 
să includă solicitarea de contribuții din 
partea SOLVIT și a unor servicii similare 
privind problemele recurente întâmpinate 
de persoane fizice și întreprinderi în 
exercitarea propriilor drepturi în domeniile 
din sfera de competență a Agenției. 
Agenția ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze și să eficientizeze activitățile de 
colectare de date prevăzute de legislația 
relevantă a Uniunii din sfera sa de 
competență. Acest lucru nu implică crearea 
unor noi obligații de raportare pentru 
statele membre.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a consolida capacitatea 
autorităților naționale și pentru a 
îmbunătăți coerența aplicării legislației 
Uniunii din sfera sa de competență, 
Autoritatea ar trebui să ofere asistență 
operațională autorităților naționale, 
inclusiv prin elaborarea de orientări 
practice, prin stabilirea unor programe de 
formare și de învățare reciprocă, prin 
promovarea unor proiecte de asistență 
reciprocă, prin facilitarea unor schimburi 
de personal precum cele menționate la 
articolul 8 din Directiva 2014/67/UE și 
prin sprijinirea statelor membre în 
organizarea de campanii de sensibilizare 
care să informeze persoanele fizice și 
angajatorii cu privire la propriile drepturi și 
obligații. Autoritatea ar trebui să 

(16) Pentru a consolida capacitatea 
autorităților naționale și pentru a 
îmbunătăți coerența aplicării și asigurarea 
respectării legislației Uniunii din sfera sa 
de competență, Agenția ar trebui să ofere 
asistență operațională și tehnică
autorităților naționale, inclusiv prin 
elaborarea de orientări practice, prin 
stabilirea unor programe de formare și de 
învățare reciprocă, prin promovarea unor 
proiecte de asistență reciprocă și a unor 
evaluări inter pares periodice, prin 
facilitarea unor schimburi de personal 
precum cele menționate la articolul 8 din 
Directiva 2014/67/UE și prin sprijinirea 
statelor membre în organizarea de 
campanii de sensibilizare care să informeze 
persoanele fizice și angajatorii cu privire la 
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promoveze schimburile, diseminarea și 
adoptarea de bune practici.

propriile drepturi și obligații. Agenția ar 
trebui să ofere asistență în punerea în 
aplicare armonizată a dreptului Uniunii și 
să promoveze schimburile, diseminarea și 
adoptarea de bune practici, precum și 
implementarea și utilizarea unor 
instrumente digitale comune.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Autoritatea ar trebui să ofere o 
platformă pentru soluționarea litigiilor 
dintre statele membre în ceea ce privește 
aplicarea legislației Uniunii care intră în 
sfera sa de competență. Ea ar trebui să se 
bazeze pe mecanismele de dialog și de 
conciliere existente în prezent în domeniul 
coordonării securității sociale, care sunt 
apreciate de statele membre60 și a căror 
importanță este recunoscută de Curtea de 
Justiție61 . Statele membre ar trebui să 
poată sesiza cazuri Autorității în vederea 
medierii în conformitate cu procedurile 
standard stabilite în acest scop. 
Autoritatea ar trebui să soluționeze doar 
litigiile dintre statele membre, în timp ce 
persoanele fizice și angajatorii care se 
confruntă cu dificultăți în exercitarea 
propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar 
trebui să aibă în continuare la dispoziția lor 
serviciile naționale și serviciile Uniunii 
dedicate soluționării unor astfel de cazuri, 
cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care 
Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel 
de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la 
rândul ei să poată sesiza Autoritatea în 
vederea examinării acelor cazuri în care 
problema nu poate fi soluționată din cauza 
unor neînțelegeri între administrațiile 
naționale.

(17) Persoanele fizice și angajatorii care 
se confruntă cu dificultăți în exercitarea 
propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar 
trebui să aibă în continuare la dispoziția lor 
serviciile naționale și serviciile Uniunii 
dedicate soluționării unor astfel de cazuri, 
cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Agenția
ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. 
Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să 
poată sesiza Agenția în vederea examinării 
acelor cazuri în care problema nu poate fi 
soluționată din cauza unor neînțelegeri 
între administrațiile naționale.

_________________
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60 Consiliul, Abordare generală parțială 
din 26 octombrie 2017 privind 
Propunerea de regulament de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și a Regulamentului 
(CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
13645/1/17.

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, 
punctul 17; Cauza C-202/97 
EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-
178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; 
Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 
28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, 
punctele 39-41; Cauza C-359/16 
EU:C:2018:63, punctele 44-45.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a facilita gestionarea 
ajustărilor pieței muncii, Autoritatea ar 
trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile 
interesate relevante pentru a remedia acele 
perturbări ale pieței muncii care afectează 
mai multe state membre, cum ar fi cazurile 
de restructurare sau proiectele majore cu 
impact asupra ocupării forței de muncă în 
regiunile de frontieră.

(18) Pentru a facilita gestionarea 
ajustărilor pieței muncii, Agenția ar trebui 
să faciliteze cooperarea dintre părțile 
interesate și autoritățile relevante pentru a 
remedia acele perturbări ale pieței muncii 
care afectează mai multe state membre, 
cum ar fi cazurile de restructurare sau 
proiectele majore cu impact asupra 
ocupării forței de muncă în regiunile de 
frontieră.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre și Comisia ar trebui 
să fie reprezentate în cadrul unui consiliu 

(21) Statele membre și Comisia ar trebui 
să fie reprezentate în cadrul unui consiliu 
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de administrație, pentru a asigura 
funcționarea eficace a Autorității. 
Componența consiliului de administrație, 
inclusiv alegerea președintelui și a 
vicepreședintelui său, ar trebui să respecte 
principiile echilibrului de gen, experienței 
și calificării. Pentru funcționarea eficace și 
eficientă a Autorității, consiliul de 
administrație ar trebui, în special, să adopte 
un program de lucru anual, să își 
îndeplinească funcțiile legate de bugetul 
Autorității, să adopte normele financiare 
aplicabile Autorității, să numească un 
director executiv și să stabilească 
procedurile de luare a deciziilor referitoare 
la sarcinile operaționale ale Autorității de 
către directorul executiv. Reprezentanți din 
alte țări decât statele membre ale Uniunii, 
care aplică normele Uniunii în domeniul de 
competență al Autorității, pot participa la 
reuniunile consiliului de administrație în 
calitate de observatori.

de administrație, pentru a asigura 
funcționarea eficace a Agenției. 
Componența consiliului de administrație, 
inclusiv alegerea președintelui și a 
vicepreședintelui său, ar trebui să respecte 
principiile echilibrului de gen, experienței, 
calificării și reprezentativității geografice 
echitabile. Pentru funcționarea eficace și 
eficientă a Agenției, consiliul de 
administrație ar trebui, în special, să adopte 
un program de lucru anual, să își 
îndeplinească funcțiile legate de bugetul 
Agenției, să adopte normele financiare 
aplicabile Agenției, să numească un 
director executiv și să stabilească 
procedurile de luare a deciziilor referitoare 
la sarcinile operaționale ale Agenției de 
către directorul executiv. Reprezentanți din 
alte țări decât statele membre ale Uniunii, 
care aplică normele Uniunii în domeniul de 
competență al Agenției, pot participa la 
reuniunile consiliului de administrație în 
calitate de observatori.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a garanta autonomia și 
independența sa deplină, Autoritatea ar 
trebui să beneficieze de un buget autonom, 
cu venituri provenind din bugetul general 
al Uniunii, din orice contribuție financiară 
voluntară efectuată de statele membre și 
din orice contribuție efectuată de țările 
terțe care participă la activitatea 
Autorității. În cazuri excepționale și 
justificate în mod corespunzător, aceasta ar 
trebui să fie totodată în măsură să 
primească acorduri de delegare sau granturi 
ad hoc și să perceapă tarife pentru 
publicații și pentru orice servicii prestate 
de Autoritate.

(24) Pentru a garanta autonomia și 
independența sa deplină, Agenția ar trebui 
să beneficieze de un buget autonom, cu 
venituri provenind din bugetul general al 
Uniunii și din orice contribuție financiară 
voluntară efectuată de statele membre care 
participă la activitatea Agenției. În cazuri 
excepționale și justificate în mod 
corespunzător, aceasta ar trebui să fie 
totodată în măsură să primească acorduri 
de delegare sau granturi ad hoc și să 
perceapă tarife pentru publicații și pentru 
anumite servicii prestate de Agenție la 
solicitarea părților interesate.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Sediul Agenției ar trebui stabilit 
respectând pe deplin Declarația comună 
din 19 iulie 2012 privind agențiile 
descentralizate, inclusiv criteriile de 
echilibru geografic.

Justificare

Este important să se includă această dispoziție pentru a asigura claritatea juridică a 
procedurii de alegere a sediului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Autoritatea ar trebuie să 
completeze activitățile Comisiei 
administrative pentru coordonarea 
sistemelor de securitate socială, creată 
prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
(denumită în continuare „Comisia 
administrativă”), în măsura în care 
îndeplinește sarcini normative legate de 
aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 
883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Cu toate 
acestea, Autoritatea ar trebui să preia 
sarcini operaționale îndeplinite în prezent 
în cadrul Comisiei administrative, cum ar 
fi asigurarea unei funcții de mediere între 
statele membre, asigurarea unui forum 
pentru tratarea aspectelor financiare 
legate de aplicarea regulamentelor (CE) 
nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, 
înlocuirea funcția Comisiei de audit 
create prin regulamentele respective, 
precum și aspecte legate de schimbul 
electronic de date și de instrumentele 

eliminat
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informatice, pentru a facilita aplicarea 
regulamentelor menționate, înlocuind 
funcția Comisiei tehnice pentru 
prelucrarea datelor, instituită prin 
regulamentele respective.

Justificare

Toate aceste organisme au legătură cu aspecte care intră în sfera competenței naționale.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Parlamentul ar trebui să se implice 
în mod sistematic și în condiții egale cu 
Comisia și Consiliul în definirea și 
ponderarea criteriilor privind amplasarea 
Agenției;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
Autoritatea Europeană a Muncii (denumită 
în continuare „Autoritatea”).

1. Prezentul regulament instituie 
Agenția Europeană a Muncii (denumită în 
continuare „Agenția”).

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea asistă statele membre și 
Comisia în aspecte legate de mobilitatea 
transfrontalieră a forței de muncă și de
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în cadrul Uniunii.

2. Agenția asistă statele membre și 
Comisia în aspecte legate de aplicarea 
eficace și asigurarea respectării legislației 
Uniunii în domeniul muncii în ceea ce 
privește mobilitatea transfrontalieră a forței 
de muncă și coordonarea sistemelor de 
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securitate socială în cadrul Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul Autorității este de a contribui 
la asigurarea unei mobilități echitabile a 
forței de muncă în cadrul pieței interne. În 
acest scop, Autoritatea:

Obiectivul Agenției este de a promova 
libera circulație a lucrătorilor și 
serviciilor, de a monitoriza aplicarea 
legislației Uniunii pentru a asigura 
condiții de muncă decente și a proteja 
drepturile lucrătorilor și de a se asigura 
că mobilitatea forței de muncă în cadrul 
pieței interne respectă pe deplin legislația 
relevantă a Uniunii. De asemenea, 
Agenția contribuie la abordarea 
problemei complexe a muncii nedeclarate,
respectând totodată pe deplin 
competențele și procedurile aplicabile la 
nivel național. În acest scop, Agenția:

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitează accesul persoanelor 
fizice și al angajatorilor la informații 
privind propriile drepturi și obligații, 
precum și la servicii relevante;

(a) furnizează informații relevante 
lucrătorilor, angajatorilor și autorităților 
relevante cu privire la drepturile și 
obligațiile lor, legile în domeniul muncii
și condițiile de muncă în toate statele 
membre prin intermediul unui portal 
accesibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii, precum și furnizează lucrătorilor 
și angajatorilor, inclusiv prin intermediul 
partenerilor sociali, servicii relevante
legate de mobilitatea transfrontalieră, 
inclusiv servicii gratuite de consultanță și 
consiliere;
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Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină cooperarea dintre statele 
membre în asigurarea respectării 
transfrontaliere a legislației relevante a 
Uniunii, inclusiv prin facilitarea 
inspecțiilor comune;

(b) promovează, facilitează și sprijină
cooperarea dintre statele membre în 
asigurarea respectării transfrontaliere a 
legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin 
facilitarea inspecțiilor și a controalelor 
concertate și comune;

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediază și facilitează ajungerea la 
o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere 
între autoritățile naționale sau de perturbări
transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(c) cu acordul statului membru 
respectiv, mediază și facilitează ajungerea 
la o soluție în cazuri de litigii 
transfrontaliere, probleme privind 
aplicarea legislației la nivel 
transfrontalier, lipsa de cooperare între 
autoritățile naționale competente sau
perturbări ale pieței forței de muncă.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea este un organism cu 
personalitate juridică al Uniunii.

1. Agenția este un organism cu 
personalitate juridică al Uniunii.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. În fiecare stat membru, ea 
beneficiază de cea mai largă capacitate 
juridică acordată persoanelor juridice în 
temeiul legislației naționale. În particular, 
Autoritatea poate să achiziționeze sau să 
înstrăineze bunuri mobile și imobile și să 
se constituie parte în instanță.

eliminat

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile Autorității Sarcinile Agenției

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile Autorității Sarcinile Agenției

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitează accesul persoanelor 
fizice și al angajatorilor la informații 
privind propriile drepturi și obligații în 
situații transfrontaliere, precum și accesul 
la servicii de mobilitate transfrontalieră a 
forței de muncă, în conformitate cu 
articolele 6 și 7;

(a) oferă informații lucrătorilor și 
angajatorilor cu privire la drepturile și 
obligațiile acestora în situații 
transfrontaliere, la legile în domeniul 
muncii și condițiile de muncă din toate 
statele membre ale Uniunii prin 
intermediul unui portal AEM disponibil în 
toate limbile oficiale ale Uniunii, precum 
și oferă servicii de mobilitate 
transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv 
servicii de consiliere pentru lucrători și 
angajatori, în conformitate cu articolele 6 
și 7;
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) colectează, procesează și publică 
statistici relevante cu privire la controale 
și inspecții, astfel cum au fost transmise 
de statele membre în conformitate cu 
legislația relevantă a Uniunii;

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) coordonează și sprijină inspecțiile 
comune și concertate, în conformitate cu 
articolele 9 și 10;

(c) coordonează, asistă și sprijină 
inspecțiile și controalele comune și 
concertate, în conformitate cu articolele 9 
și 10, în cooperare cu statele membre 
respective

Justificare

Inspecțiile în sectorul transporturilor sunt denumite adesea controale, a se vedea, de 
exemplu, Directiva 2006/22/CE. Prin urmare, în text ar trebui să fie menționați ambii termeni 
juridici.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mediază litigiile dintre autoritățile 
statelor membre în ceea ce privește 
aplicarea legislației relevante a Uniunii, în 
conformitate cu articolul 13;

(f) cu acordul statului membru 
respectiv, mediază și facilitează ajungerea 
la o soluție în cazuri de litigii între
autoritățile statelor membre în ceea ce 
privește aplicarea legislației relevante a 
Uniunii,

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

g) facilitează cooperarea dintre 
părțile interesate relevante în caz de 
perturbări transfrontaliere ale pieței forței 
de muncă, în conformitate cu articolul 14.

eliminat

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează informații relevante 
privind drepturile și obligațiile persoanelor 
fizice în situații de mobilitate 
transfrontalieră a forței de muncă;

(a) în cooperare cu statele membre, 
furnizează informații relevante, 
cuprinzătoare și servicii de consultanță
privind drepturile și obligațiile 
lucrătorilor și angajatorilor în situații de 
mobilitate transfrontalieră printr-un portal 
disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii;

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovează oportunități pentru a 
sprijini mobilitatea forței de muncă în 
cazul persoanelor fizice, inclusiv prin 
orientări privind accesul la învățare și la 
formare lingvistică;

(b) promovează oportunități pentru a 
sprijini mobilitatea forței de muncă în 
cazul persoanelor fizice, inclusiv pregătind 
și organizând formări și ateliere de lucru 
relevante, inclusiv cursuri de limbă;

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează angajatorilor informații 
relevante privind normele în domeniul 
muncii și privind condițiile de trai și de 
muncă aplicabile lucrătorilor în situații de 

(c) în cooperare cu statele membre, 
furnizează lucrătorilor, angajatorilor, 
persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă și partenerilor sociali informații 
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mobilitate transfrontalieră a forței de 
muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

relevante privind normele în domeniul 
muncii și privind condițiile de muncă 
aplicabile lucrătorilor în situații de 
mobilitate transfrontalieră a forței de 
muncă referitoare la libera circulație a
lucrătorilor și detașarea lucrătorilor, 
precum și informații relevante privind 
legislația în domeniul muncii și condițiile 
de muncă în toate statele membre. 
Informațiile sunt furnizate în toate limbile 
oficiale ale Uniunii printr-un portal web 
actualizat și accesibil;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) elaborează formulare tipizate 
unice pentru statele membre pentru 
transmiterea informațiilor online și 
offline.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea furnizează servicii 
persoanelor fizice și angajatorilor pentru a 
facilita mobilitatea forței de muncă în 
întreaga Uniune. În acest scop, 
Autoritatea:

1. Agenția furnizează gratuit servicii 
persoanelor fizice, angajatorilor și 
autorităților relevante pentru a facilita 
mobilitatea forței de muncă în întreaga 
Uniune, inclusiv servicii de consiliere și 
organizarea de cursuri de pregătire. În 
acest scop, Agenția:

Justificare

Agenția Europeană a Muncii nu ar trebui doar să furnizeze servicii, ci și să ofere consultanță 
lucrătorilor și angajatorilor cu privire la aspectele legate de mobilitatea forței de muncă și să 
ofere cursuri de pregătire relevante.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea facilitează cooperarea dintre 
statele membre și sprijină respectarea 
efectivă de către acestea a obligațiilor de 
cooperare, inclusiv în ceea ce privește 
schimbul de informații, astfel cum sunt 
definite în legislația Uniunii din sfera de 
competență a Autorității.

Agenția facilitează și consolidează
cooperarea dintre statele membre și sprijină 
respectarea efectivă de către acestea a 
obligațiilor de cooperare, inclusiv în ceea 
ce privește schimbul de informații, astfel 
cum sunt definite în legislația Uniunii din 
sfera de competență a Agenției.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) promovează și face schimb de bune 
practici;

(c) promovează și face schimb de bune 
practici în rândul statelor membre și în 
rândul organizațiilor de cooperare 
existente și al autorităților de control ale 
statelor membre;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitează procedurile 
transfrontaliere de asigurarea a colectării 
sancțiunilor și amenzilor;

eliminat

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(e) prezintă Comisiei un raport 
trimestrial cu privire la solicitările 
nesoluționate dintre statele membre și, 
dacă se consideră necesar, le trimite spre 
mediere în conformitate cu articolul 13.

eliminat

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea promovează utilizarea 
de instrumente și proceduri electronice 
pentru schimbul de mesaje între autoritățile 
naționale, inclusiv a Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) și a 
Sistemului de schimb electronic de 
informații privind securitatea socială 
(EESSI).

3. Agenția promovează utilizarea de 
instrumente și proceduri electronice pentru 
schimbul de mesaje între autoritățile 
naționale, inclusiv a Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) și a 
Sistemului de schimb electronic de 
informații privind securitatea socială
(EESSI). Pentru a verifica aplicarea 
corectă și respectarea legislației Uniunii, 
inspectorii responsabili de controalele în 
trafic au acces direct și în timp real, prin 
intermediul unei aplicații electronice 
comune pentru toate statele membre ale 
UE, atât la sistemul de interconectare a 
registrelor naționale ale întreprinderilor 
și activităților de transport, ERRU, cât și 
la informațiile referitoare la declarația 
privind detașarea conducătorului auto, 
prin intermediul Sistemului de informare 
al pieței interne (IMI). În acest context, 
Agenția promovează această aplicație 
electronică, care va asigura acces direct și 
în timp real la ERRU și IMI în timpul 
controalelor în trafic.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritatea încurajează utilizarea 
unor abordări inovatoare pentru o 

4. Agenția încurajează utilizarea 
instrumentelor digitale și a abordărilor
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cooperare transfrontalieră eficace și 
eficientă și explorează potențialul 
utilizării unor mecanisme de schimb 
electronic între statele membre pentru a 
facilita detectarea fraudelor, prezentând
rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în 
continuare a acestor mecanisme.

inovatoare pentru o cooperare 
transfrontalieră eficace și eficientă, și joacă 
un rol esențial în dezvoltarea 
mecanismelor de schimb electronic între 
statele membre pentru a facilita detectarea 
fraudelor, în special prin utilizarea 
aplicațiilor electronice care vor asigura 
acces direct și în timp real la ERRU, 
EESSI și IMI în timpul controalelor în 
trafic, prin intermediul cărora autoritățile 
naționale pot accesa date relevante în 
timp real. Aceasta prezintă rapoarte 
Comisiei în vederea dezvoltării în 
continuare a acestor mecanisme.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonarea inspecțiilor concertate și 
comune

Inspecțiile concertate și comune

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cererea unuia sau a mai multor 
state membre, Autoritatea coordonează 
inspecții concertate sau comune în 
domeniile care intră în sfera sa de 
competență. Cererea poate fi prezentată de 
unul sau mai multe state membre. 
Autoritatea poate, de asemenea, să 
propună autorităților statelor membre în 
cauză ca acestea să efectueze o inspecție 
concertată sau comună.

1. La cererea unuia sau a mai multor 
state membre, Agenția, cu acordul statelor 
membre în cauză, coordonează inspecții 
concertate sau comune în rândul statelor 
membre în domeniile care intră în sfera de 
competență a Agenției. Cererea poate fi 
prezentată de unul sau mai multe state 
membre.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când autoritatea unui stat 2. Participarea autorității naționale a 
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membru decide să nu participe sau să nu 
efectueze inspecția concertată sau comună 
menționată la alineatul (1), aceasta 
informează Autoritatea în scris, cu 
suficient timp înainte, în legătură cu 
motivele deciziei sale. În astfel de cazuri, 
Autoritatea informează celelalte autorități 
naționale în cauză.

statului membru la inspecția concertată 
sau comună este voluntară. Dacă
autoritatea unui stat membru decide să nu 
participe sau să nu efectueze inspecția 
concertată sau comună menționată la 
alineatul (1), aceasta informează Agenția
în scris, înainte, în legătură cu motivele 
deciziei sale. În astfel de cazuri, Agenția
informează celelalte autorități naționale în 
cauză.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un acord de stabilire a unei 
inspecții comune (denumit în continuare 
„acordul de inspecție comună”), încheiat 
între statele membre participante și 
Autoritate, stabilește condițiile pentru 
efectuarea unui astfel de exercițiu. Acordul 
de inspecție comună poate include 
dispoziții care să permită efectuarea 
inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, 
odată ce au fost convenite și planificate. 
Autoritatea stabilește un acord model.

1. Un acord de stabilire a unei 
inspecții concertate sau comune (denumit 
în continuare „acordul de inspecție 
comună”), încheiat între statele membre 
participante și Agenție, stabilește condițiile 
pentru efectuarea unui astfel de exercițiu. 
Acordul de inspecție comună poate include 
dispoziții care să permită efectuarea 
inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, 
odată ce au fost convenite și planificate. 
Agenția stabilește un acord model.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea furnizează sprijin 
logistic și tehnic, care poate include 
servicii de traducere și interpretare, pentru 
statele membre care desfășoară inspecții 
comune sau concertate.

3. Agenția furnizează sprijin logistic 
și tehnic, care poate include servicii de 
traducere și interpretare, pentru statele 
membre care desfășoară inspecții comune 
sau concertate.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
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Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În rapoartele trimestriale care 
trebuie prezentate consiliului de 
administrație se includ informații cu privire 
la inspecțiile concertate sau comune. În 
raportul anual de activitate al Autorități se 
include un raport anual cu privire la 
inspecțiile sprijinite de către aceasta.

6. În rapoartele trimestriale care 
trebuie prezentate consiliului de 
administrație se includ informații cu privire 
la inspecțiile concertate sau comune. 
Aceste rapoarte sunt făcute publice și 
conțin informații cu privire la cazurile în 
care autoritatea unui stat membru nu 
participă sau nu efectuează inspecția 
concertată sau comună menționată la 
alineatul (1). În raportul anual de activitate 
al Agenției se include un raport anual cu 
privire la inspecțiile sprijinite de către 
aceasta.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În situația în care, în cursul 
inspecțiilor concertate sau comune sau în 
cursul oricăreia dintre activitățile sale, 
Autoritatea ia cunoștință de existența unor 
suspiciuni de nereguli în ceea ce privește 
aplicarea legislației Uniunii, inclusiv în 
afara sferei sale de competență, ea 
raportează respectivele suspiciuni de 
nereguli Comisiei și autorităților din statul 
membru vizat, dacă este cazul.

7. În situația în care, în cursul 
inspecțiilor concertate sau comune sau în 
cursul oricăreia dintre activitățile sale, 
Agenția ia cunoștință de existența unor 
suspiciuni de nereguli în ceea ce privește 
aplicarea legislației Uniunii, în sfera sa de 
competență, ea raportează respectivele 
suspiciuni de nereguli Comisiei și 
autorităților din statul membru vizat. 
Agenția poate raporta Comisiei 
suspiciunile de nereguli doar împreună cu 
evaluarea și avizul furnizat de statul 
membru în cauză.

Justificare

Trebuie să se asigure că statul membru are dreptul și posibilitatea de a emite avizul cu 
explicații referitor la raportul privind suspiciunile de nereguli și că raportul Agenției poate fi 
transmis Comisiei numai după evaluarea efectuată de statul membru în cauză.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea evaluează riscurile și 
efectuează analize cu privire la fluxurile 
transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar 
fi dezechilibrele de pe piața muncii, 
amenințările specifice anumitor sectoare
și problemele recurente întâmpinate de 
persoane fizice și angajatori în ceea ce 
privește mobilitatea transfrontalieră. În 
acest scop, Autoritatea asigură 
complementaritatea cu alte agenții sau 
servicii ale Uniunii și se bazează pe 
expertiza acestora, inclusiv în domeniul 
anticipării competențelor și în cel al 
sănătății și siguranței la locul de muncă. La 
cererea Comisiei, Autoritatea poate efectua 
analize și studii orientate aprofundate 
pentru a investiga probleme specifice 
legate de mobilitatea forței de muncă.

1. Agenția, în cooperare cu statele 
membre și cu partenerii sociali, evaluează 
riscurile și efectuează analize cu privire la 
fluxurile transfrontaliere ale forței de 
muncă, cum ar fi obstacolele în calea 
mobilității lucrătorilor, dispozițiile 
discriminatorii în legile naționale și 
problemele recurente întâmpinate de 
persoane fizice și angajatori în ceea ce 
privește mobilitatea transfrontalieră. În 
acest scop, Agenția utilizează toate datele 
statistice disponibile, asigură 
complementaritatea cu alte agenții sau 
servicii ale Uniunii și se bazează pe 
expertiza acestora, inclusiv în domeniul 
anticipării competențelor și în cel al 
sănătății și siguranței la locul de muncă. La 
cererea Comisiei, Agenția poate efectua 
analize și studii orientate aprofundate 
pentru a investiga probleme specifice 
legate de mobilitatea forței de muncă.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea organizează evaluări 
inter pares în rândul autorităților și al 
serviciilor naționale, pentru:

2. La cererea statului membru în 
cauză, Agenția organizează evaluări inter 
pares în rândul autorităților și al serviciilor 
naționale, pentru:

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) a îmbunătăți cunoașterea și 
înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și 
practici, precum și pentru a evalua 

(c) a îmbunătăți cunoașterea și 
înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și 
practici, inclusiv schimburile privind 
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eficacitatea diferitelor măsuri de politică, 
inclusiv a măsurilor de prevenire și 
descurajare.

modalitățile de transpunere a actelor 
juridice ale Uniunii, precum și pentru a 
evalua eficacitatea diferitelor măsuri de 
politică, inclusiv a măsurilor de prevenire 
și descurajare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea raportează în mod 
periodic Comisiei în legătură cu 
constatările sale și raportează în mod direct 
statelor membre în cauză, schițând posibile 
măsuri pentru soluționarea deficiențelor 
identificate.

3. Agenția raportează în mod periodic 
Comisiei în legătură cu constatările sale și 
raportează în mod direct statelor membre 
în cauză, schițând posibile măsuri pentru 
soluționarea deficiențelor identificate.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritatea colectează date 
statistice compilate și furnizate de statele 
membre în domenii ale legislației Uniunii 
din sfera de competență a Autorității. În 
acest context, Autoritatea caută să 
simplifice actualele activități de colectare 
de date în domeniile respective. Atunci 
când este cazul, se aplică dispozițiile 
articolului 16. Autoritatea menține 
contactul cu Comisia (Eurostat) și 
partajează rezultatele activităților sale de 
colectare de date, după caz.

4. Agenția colectează date statistice 
compilate și furnizate voluntar de statele 
membre în domenii ale legislației Uniunii 
din sfera de competență a Agenției. În 
acest context, Agenția caută să simplifice 
actualele activități de colectare de date în 
domeniile respective. Atunci când este 
cazul, se aplică dispozițiile articolului 16. 
Agenția menține contactul cu Comisia 
(Eurostat) și partajează rezultatele 
activităților sale de colectare de date, după 
caz.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborează linii directoare comune
pentru uzul statelor membre, inclusiv 
orientări pentru inspecțiile efectuate în 
cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, 
precum și definiții și concepte comune, pe 
baza lucrărilor relevante de la nivelul 
Uniunii;

(a) elaborează sugestii fără caracter 
obligatoriu pentru uzul statelor membre, 
inclusiv orientări pentru inspecțiile 
efectuate în cazuri cu o dimensiune 
transfrontalieră, precum și definiții și 
concepte comune, pe baza lucrărilor 
relevante de la nivelul Uniunii;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovează și sprijină asistența 
reciprocă, sub formă de activități inter 
pares sau de activități de grup, precum și 
schimburile de personal și programele de 
detașare între autoritățile naționale;

(b) promovează și sprijină asistența 
reciprocă, sub formă de activități inter 
pares sau de activități de grup, precum și 
schimburile de personal și programele de 
detașare între statele membre;

Justificare

Ar trebui subliniat că agenția ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre, nu între 
autoritățile naționale din cadrul unui stat membru, care ar trebui să rămână competența 
statelor membre.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovează și susține evaluări 
inter pares periodice ale tuturor 
autorităților competente relevante de 
aplicare a legii, asigurând o rotație 
adecvată atât a autorităților competente 
de aplicare a legii care efectuează 
evaluarea, cât și a celor care fac obiectul 
evaluării.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) promovează schimbul și 
diseminarea experiențelor și a bunelor 
practici, inclusiv a exemplelor de 
cooperare între autoritățile naționale 
relevante;

(c) promovează schimbul și 
diseminarea experiențelor și a bunelor 
practici, inclusiv a exemplelor de 
cooperare între autoritățile relevante ale 
statelor membre și organizațiile de 
cooperare existente;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltă instrumente digitale 
comune pentru a consolida cooperarea 
între autoritățile naționale.

Justificare

Se așteaptă din partea Autorității Europene a Muncii o contribuție în ceea ce privește 
dezvoltarea de instrumente operaționale digitale comune interoperabile în vederea cooperării 
între statele membre (a se vedea amendamentul propus la considerentul 16).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat

Medierea între statele membre

1. În cazul unor litigii între statele 
membre în ceea ce privește aplicarea sau 
interpretarea legislației Uniunii în 
domeniile care intră sub incidența 
prezentului regulament, Autoritatea poate 
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îndeplini un rol de mediere.

2. La cererea unuia dintre statele membre 
vizate de un litigiu, Autoritatea inițiază o 
procedură de mediere pe lângă Consiliul 
de mediere creat în acest scop în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2). 
De asemenea, Autoritatea poate lansa o 
procedură de mediere din proprie 
inițiativă pe lângă Consiliul de mediere, 
inclusiv pe baza unei sesizări din partea 
SOLVIT, sub rezerva acordului tuturor 
statelor membre implicate în litigiul 
respectiv.

3. Atunci când prezintă Autorității un 
dosar spre mediere, statele membre se 
asigură că toate datele cu caracter 
personal legate de acest dosar sunt 
anonimizate, iar Autoritatea nu 
prelucrează datele cu caracter personal 
ale persoanelor fizice implicate în dosarul 
respectiv în niciun moment pe parcursul 
procedurii de mediere.

4. Dosarele care fac obiectul unor 
proceduri judiciare în curs la nivel 
național sau la nivelul Uniunii nu sunt 
admisibile pentru a fi mediate de către 
Autoritate.

5. În termen de trei luni de la încheierea 
medierii de către Autoritate, statele 
membre vizate prezintă un raport 
Autorității privind măsurile luate pentru a 
da curs medierii în mod corespunzător 
sau privind motivele neluării unor 
măsuri, în cazul în care acestea nu au dat 
curs medierii.

6. Autoritatea prezintă Comisiei un raport 
trimestrial cu privire la rezultatele 
dosarelor de mediere pe care le 
instrumentează.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea stabilește acorduri de 
cooperare cu alte agenții descentralizate ale 
Uniunii, după caz.

Agenția stabilește acorduri de cooperare cu 
alte agenții descentralizate ale Uniunii, 
după caz.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizarea Autorității Organizarea Agenției

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Structura administrativă și de 
conducere a Autorității se compune din:

1. Structura administrativă și de 
conducere a Agenției se compune din:

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea poate înființa grupuri de lucru 
sau grupuri de experți cu reprezentanți ai 
statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu 
experți externi, în urma unor proceduri de 
selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
specifice sau pentru domenii de politică 
specifice, inclusiv un Consiliu de mediere 
în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 13 din prezentul 
regulament și un grup special în scopul 
gestionării aspectelor financiare legate de 
aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 
883/2004 și (CE) nr. 987/2009, astfel cum 
se menționează la articolul 8 alineatul (2) 

Agenția poate înființa grupuri de lucru sau 
grupuri de experți cu reprezentanți ai 
tuturor statelor membre care doresc să 
participe și/sau ai Comisiei sau cu experți 
externi, în urma unor proceduri de selecție, 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice 
sau pentru domenii de politică specifice.
Regulamentele de procedură ale acestor 
grupuri de lucru și grupuri de experți sunt 
stabilite de Agenție, după consultarea 
Comisiei. În chestiunile legate de 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială, este consultată și Comisia 
administrativă pentru coordonarea 
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din prezentul regulament. sistemelor de securitate socială.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație alege un 
președinte și un vicepreședinte din rândul 
membrilor cu drept de vot și depune 
eforturi pentru realizarea echilibrului de 
gen. Președintele și vicepreședintele sunt 
aleși cu o majoritate de două treimi a 
membrilor cu drept de vot ai consiliului de 
administrație.

Consiliul de administrație alege un 
președinte și un vicepreședinte din rândul 
membrilor cu drept de vot și depune 
eforturi pentru realizarea echilibrului 
geografic și de gen. Președintele și 
vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate 
de două treimi a membrilor cu drept de vot 
ai consiliului de administrație.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Directorul executiv decide dacă 
este necesară afectarea unuia sau a mai 
multor membri ai personalului într-unul 
sau mai multe state membre. Înainte de a 
decide să înființeze un birou local, 
directorul executiv obține acordul 
prealabil al Comisiei, al consiliului de 
administrație și al statului (statelor) 
membru (membre) în cauză. Decizia 
respectivă precizează domeniul de 
aplicare al activităților care urmează să 
fie efectuate la biroul local respectiv, 
astfel încât să se evite costurile inutile și 
suprapunerea funcțiilor administrative ale 
Autorității. Poate fi solicitată încheierea 
unui Acord privind sediul cu statul 
(statele) membru (membre) în cauză.

eliminat

Justificare

În prezent, din text nu reiese clar care este scopul și când ar fi necesar să se desemneze unul 
sau mai mulți membri ai personalului din unul sau mai multe state membre. Se ridică mai 
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multe întrebări: care sunt activitățile care ar trebui îndeplinite de personalul din statele 
membre respective, dacă ar trebui să fie temporar sau permanent etc. Există posibilitatea 
suprapunerii cu rolul ofițerilor naționali de legătură.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupul părților interesate este 
format din șase reprezentanți ai unor 
parteneri sociali la nivelul Uniunii, 
reprezentând în mod egal sindicate și 
organizații ale angajatorilor, precum și doi 
reprezentanți ai Comisiei.

4. Grupul părților interesate este 
format din șase reprezentanți ai unor 
parteneri sociali la nivelul Uniunii, 
reprezentând în mod egal sindicate și 
organizații ale angajatorilor, precum și doi 
reprezentanți ai Comisiei. La reuniunile 
Grupului părților interesate membrii pot 
fi însoțiți de experți.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Justificare

Nu sunt necesare și fezabile alte amendamente.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Justificare

Nu sunt necesare și fezabile alte amendamente.
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