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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Il relatore è favorevole alla presente proposta di direttiva, e ne condivide pienamente gli 
obiettivi. L'introduzione di misure e sanzioni, anche di carattere penale, in grado di dissuadere 
i datori di lavoro dall'impiegare cittadini soggiornanti illegalmente nell'UE non costituisce 
solo uno strumento di lotta all'immigrazione clandestina, ma anche un mezzo per garantire lo 
sviluppo di una concorrenza leale nel mercato e, indirettamente, ribadire il diritto di ogni 
lavoratore a condizioni di lavoro degne e decorose.
Proprio il settore agricolo costituisce uno dei principali bacini di impiego di immigrati illegali, 
che rispondono ad una domanda di manodopera, generalmente a carattere stagionale, per 
attività lavorative che spesso i cittadini europei non sono disposti a svolgere (pensiamo, ad 
esempio, alla raccolta del pomodoro in Italia). Il modello di utilizzo della manodopera 
extracomunitaria nel settore agricolo si caratterizza, dunque, per avere ad oggetto rapporti di 
breve o brevissima durata, ma ad alta intensità (molti rapporti di breve durata in capo alla 
medesima azienda).
Proprio in considerazione del gran numero di impiegati irregolari e della breve durata dei 
rapporti di impiego, il relatore reputa opportune alcune modifiche della proposta della 
Commissione europea, oltre ad alcuni emendamenti di carattere generale, tesi essenzialmente 
a non aggravare gli oneri burocratici dei datori di lavoro.
Innanzitutto, il relatore ritiene perfettamente condivisibile il principio che il datore di lavoro 
sia tenuto a pagare al lavoratore le remunerazioni e i contributi sociali e fiscali non versati.
Tuttavia, crede che prevedere l'avvio automatico della procedura di recupero degli 
emolumenti non corrisposti, come proposto dalla Commissione, introdurrebbe 
nell'ordinamento giuridico una differenza di trattamento tra lavoratori immigrati clandestini e 
lavoratori UE, che non appare giustificata. Difatti, non si comprende perchè la gestione delle 
obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo debba essere governata, in caso di immigrati 
clandestini, da regole diverse rispetto a quelle proprie del diritto del lavoro, dove vige il 
generale principio della domanda, per cui spetta al lavoratore, attraverso il ricorso in giustizia, 
delimitare il "quantum debeatur".
Analogamente, potrebbe introdurre una ingiustificata disparità di trattamento, questa volta 
rispetto ai lavoratori UE impiegati in nero, la presunzione della durata minima di 6 mesi del 
rapporto di lavoro. Tale presunzione scarica sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che la 
durata effettiva del rapporto lavorativo è inferiore al semestre. Si tratta di una prova contraria 
particolarmente gravosa per il datore di lavoro (è più facile dimostrare che qualcosa è 
successo, piuttosto che dimostrare che quella stessa cosa non è successa!), che si traduce, per 
il datore, in una sanzione aggiuntiva, del tutto sproporzionata, se si considera che, nel settore 
agricolo, la durata media dei rapporti di lavoro si attesta intorno ai 40 giorni. Inoltre, la 
presunzione potrebbe avere l'effetto perverso di incoraggiare l'immigrazione illegale di 
cittadini extracomunitari, attratti dall'aspettativa di poter ricevere comunque almeno 6 mesi di 
retribuzione, pur avendo lavorato solo pochi giorni.
Infine, con riferimento alle misure interdittive, il relatore ritiene necessario lasciare un 
maggior margine di manovra agli Stati membri, affinché si possano meglio considerare le 
specifiche caratteristiche di ciascun settore e l'impatto anche sociale dell'applicazione di tali 
misure.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre obligă angajatorii 
implicați în activități economice sau care 
sunt persoane juridice să informeze, în cel 
mult o săptămână, autoritățile competente 
desemnate de statele membre cu privire la 
debutul sau terminarea contractului de 
angajare a resortisanților din țări terțe.

(2) Statele membre obligă angajatorii 
implicați în activități economice sau care 
sunt persoane juridice să informeze, în cel 
mult o săptămână, autoritățile competente 
desemnate de statele membre cu privire la 
debutul sau terminarea contractului de 
angajare a resortisanților din țări terțe. În 
cazul în care legislația unui stat membru 
impune deja angajatorilor obligația de a 
informa autoritatea națională competentă 
cu privire la debutul contractului de 
angajare și/sau evoluțiile ulterioare, 
aceștia trebuie să informeze aceeași 
autoritate privind angajarea unui 
resortisant dintr-o țară terță.

Or. it

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În orice caz, statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru asigurarea unui 
nivel bun de cooperare și a unui schimb 
adecvat de informații între diferitele 
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autorități naționale implicate.

Or. it

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 6- alineatul 2- litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) plățile pentru costurile de repatriere ale 
fiecărui resortisant dintr-o țară străină 
angajat ilegal, în cazurile în care 
procedurile de repatriere se pun în aplicare.

(b) plata pentru costurile de repatriere ale 
fiecărui resortisant dintr-o țară străină 
angajat ilegal, recrutat și adus într-un stat 
membru pentru a fi angajat în mod ilegal,
în cazurile în care procedurile de repatriere 
se pun în aplicare.

Or. it

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 2 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) pun în practică mecanisme pentru a 
asigura că procedurile necesare
recuperării salariului restant sunt 
declanșate automat fără să mai fie nevoie 
ca resortisanții din țări terțe să introducă 
o cerere;

(a) iau măsurile necesare pentru a garanta
că angajatul a cărui ședere este ilegală 
poate solicita recuperarea salariului 
restant, în conformitate cu procedurile 
naționale stabilite în acest scop.

Or. it
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 7- alineatul 7- litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) presupun că un contract de muncă a 
durat cel puțin 6 luni, doar dacă 
angajatorul poate dovedi contrariul.

eliminat

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În ceea ce privește infracțiunile penale 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) 
litera (c), statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura că aplicarea 
tuturor deciziilor de repatriere este 
amânată până când resortisantul dintr-o 
țară terță a primit toate plățile salariale în 
temeiul alineatului (1) litera (a).

eliminat

Or. it

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 8 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că un angajator 
responsabil în cadrul activităților 
economice poate, de asemenea, dacă este 
cazul, să se supună următoarelor măsuri:

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că un angajator 
responsabil în cadrul activităților 
economice poate, de asemenea, în cazurile 
mai grave sau foarte grave, să se supună 
cel puțin uneia dintre următoarele măsuri:
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Or. it

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 9 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Atunci când angajatorul este un 
subcontractant, statele membre asigură că 
principalul contractant și orice 
subcontractant intermediar sunt obligați 
să plătească:

(1) Atunci când angajatorul este un 
subcontractant, statele membre asigură că 
subcontractantul angajator și 
contractantul acestuia sunt obligați să 
plătească:

Or. it
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