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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council providing for 
sanctions against employers of illegally staying third-country nationals is a part of migration 
policy package as it was foreseen in the Policy Plan on legal migration1 and Policy priorities 
in the fight against illegal immigration of the third-country nationals /2006/2. This proposal 
was followed up in 2007 by documents:

 Commission Communication on circular migration and mobility partnership between 
the European Union and third countries3,

 proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment4,

 proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit 
for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on 
a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State5,

 Commission Communication on stepping up the fight against undeclared work6.

The aim of this proposal is to slow down the illegal migration, while other proposals for 
legislation regulate the legal migration. Proposals on migration-policy regulation make clear 
distinctions between legal and illegal migration. This proposal is dealing exclusively with 
illegal migration. Based on experience, one of the strongest pull-factor is the possibility of 
employment in EU.

The legal bases for the proposal is Art.63(3)(b) EC Treaty.

Estimations on the number of the third-country nationals in the EU vary between 4,5 to 8 
million. Illegal employment is concentrated in certain sectors: construction, agriculture, 
cleaning, and hotel/catering.

The European Parliament in its Resolution "The fight against illegal immigration of third-
country nationals" called on the Union and the Member States to take "firm steps to combat 
the illegal employment if immigrants, activating a range of penalties on employers, stepping 
up workplace inspections on the basis of the human and material resources needed to fight 
illegal recruitment, and promoting measures to protect immigrants."

The proposal follows two main principles:

 sanctions for employing illegal migrants should be proportionate, dissuasive and 
effective,

 principle of subsidiarity should be applied.

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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There is no doubt, that common definitions, approaches and minimum standards of combating 
illegal migration are needed as a basis of the common European migration policy.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Dispozițiile nu ar trebui să includă 
resortisanții din țări terțe permis de ședere 
legală. Dispozițiile îi exclud pe 
resortisanții din țări terțe care sunt membri 
de familie ai cetățenilor Uniunii 
exercitându-și dreptul la libera circulație în 
Comunitate și pe cei care, în temeiul 
acordurilor dintre Comunitate și statelor 
membre, pe de o parte, și țările de origine 
ale acestor resortisanți, pe de altă parte, 
beneficiază de drepturi privind libera 
circulație, echivalente cu cele ale 
cetățenilor Uniunii. De asemenea, sunt 
excluși resortisanții din țări terțe care se 
află într-o situație prevăzută de dreptul 
comunitar, cum ar fi persoanele angajate 
legal într-un stat membru și care sunt 
detașate într-un alt stat membru, în 
contextul prestării de servicii.

(4) Dispozițiile nu ar trebui să includă 
resortisanții din țări terțe cu permis de 
ședere legală. Dispozițiile îi exclud pe 
resortisanții din țări terțe care locuiesc 
legal într-un stat membru, dar care nu 
sunt autorizați să lucreze pe teritoriul 
acestuia, resortisanților din țări terțe care 
sunt membri de familie ai cetățenilor 
Uniunii exercitându-și dreptul la libera 
circulație în Comunitate și pe cei care, în 
temeiul acordurilor dintre Comunitate și 
statelor membre, pe de o parte, și țările de 
origine ale acestor resortisanți, pe de altă 
parte, beneficiază de drepturi privind libera 
circulație, echivalente cu cele ale 
cetățenilor Uniunii. De asemenea, sunt 
excluși resortisanții din țări terțe care se 
află într-o situație prevăzută de dreptul 
comunitar, cum ar fi persoanele angajate 
legal într-un stat membru și care sunt 
detașate într-un alt stat membru, în 
contextul prestării de servicii.

Or. sk

Justificare

The first part of this amendment (replacing ‘neoprávnene’ with ‘oprávnene’) is a linguistic 
correction only and does not concern the other languages.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Pentru a pune în aplicare interdicția 
generală și a preveni infracțiunile, statele 
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
corespunzătoare. Acestea ar trebui să 
dispună sancțiuni financiare și contribuții 
la costurile de repatriere a resortisanților 
din țări terțe cu ședere ilegală.

(7) Pentru a pune în aplicare interdicția 
generală și a preveni infracțiunile, statele 
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
corespunzătoare. Acestea ar trebui să 
includă sancțiuni financiare.  La stabilirea 
cuantumurilor sancțiunilor financiare, 
statele membre pot lua în considerare 
necesitatea compensării costurilor 
generate de obligația lor de a garanta 
plata de către angajatori a oricărei 
remunerații restante unui resortisant al 
unei țări terțe angajat ilegal și, dacă este 
cazul, a cheltuielilor legate de transferul 
sumelor restante în țara în care 
resortisantul unei țări terțe angajat ilegal 
s-a întors de bunăvoie,  a fost returnat sau 
expulzat.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Angajatorul ar trebui în orice caz să fie 
obligat să plătească resortisanților din țări 
terțe tot salariul restant, corespunzător 
muncii efectuate, precum și toate 
impozitele și contribuțiile la asistența 
socială neachitate.

(8) Angajatorul ar trebui în orice caz să fie 
obligat să plătească resortisanților din țări 
terțe tot salariul restant, corespunzător 
muncii efectuate. În cazul în care nu este 
posibilă stabilirea salariului respectiv, 
aceasta ar trebui să se bazeze, din oficiu, 
pe salariul minim, stabilit de legislația 
națională, sau, în cazul în care legislația 
națională nu prevede un salariu minim, 
pe nivelul de remunerare echivalent 
considerat ca fiind corespunzător 
venitului minim care le acordă cetățenilor 
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statului membru în cauză dreptul de a 
beneficia de asistență socială în statul 
membru respectiv, sau pe acordurile 
colective sau practicile din sectorul 
corespunzător din statul membru în care 
se află sediul angajatorului. Dacă este 
cazul, tot angajatorului ar trebui să-i 
revină și obligația de a achita orice 
cheltuieli generate de transferul salariului 
restant în țara în care resortisantul unei 
țări terțe angajat ilegal s-a întors de 
bunăvoie, a fost returnat sau expulzat.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8a) Angajatorilor ar trebui să le revină, 
de asemenea, obligația de a achita statului 
membru în care își au sediul o sumă 
corespunzătoare cuantumului impozitelor 
și al contribuțiilor la bugetul asigurărilor  
sociale pe care angajatorul le-ar fi vărsat 
dacă resortisantul unei țări terțe angajat 
ilegal ar fi fost angajat legal.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Având în vedere că se recurge 
frecvent la subcontractare în anumite 
sectoare afectate, este necesar să se 
asigure că toate întreprinderile din cadrul 

eliminat
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unui lanț de subcontractare au 
responsabilitatea conjunctă și solidară de 
a achita sancțiunile financiare la adresa 
unui angajator de resortisanți din țări 
terțe cu ședere ilegală, situat la capătul 
lanțului.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) Infracțiunea penală ar trebui să fie 
pedepsită prin sancțiuni penale efective, 
proporționale și descurajatoare care ar 
trebui să se aplice, de asemenea, 
persoanelor juridice din Comunitate
pentru că mulți angajatori sunt persoane
juridice.

(17) Infracțiunea penală ar trebui să fie 
pedepsită prin sancțiuni penale efective, 
proporționale și descurajatoare care ar 
trebui să se aplice, de asemenea, 
angajatorilor din Comunitate, atât 
persoane fizice, cât și juridice, inclusiv 
reprezentanților legali ai persoanelor
juridice.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Pentru a asigura un grad de aplicare 
suficient și pentru a evita diferențele
semnificative dintre nivelurile de aplicare 
în statele membre, un anumit număr de 
întreprinderi stabilite în fiecare stat 
membru ar trebui să fie inspectate.

(20) Pentru a asigura un grad de aplicare 
satisfăcător al prezentei Directive și pentru 
a reduce, pe cât posibil, diferențele dintre 
nivelurile de aplicare în statele membre, un 
anumit număr de întreprinderi stabilite în 
fiecare stat membru ar trebui să fie 
inspectate. Inspecțiile respective pot fi 
efectuate în cadrul altor acțiuni de 
inspecție, precum controlul respectării 
dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 
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la locul de muncă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „angajare” se referă la exercitarea 
activităților remunerate pentru și sub 
coordonarea unei alte persoane;

(b) „angajare” se referă la exercitarea 
activităților care sunt sau ar trebui să fie 
remunerate în temeiul legislației 
naționale aplicabile pentru sau sub 
coordonarea unui angajator;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) „angajator” se referă la orice persoană, 
inclusiv persoanele juridice, pentru care și 
sub a cărui coordonare un resortisant dintr-
o țară terță exercită activități remunerate;

(e) „angajator” se referă la orice persoană 
fizică sau juridică pentru care și sub a cărui 
coordonare un resortisant dintr-o țară terță 
exercită activități care sunt sau ar trebui 
să fie remunerate în temeiul legislației 
naționale aplicabile; prezenta definiție se 
aplică agențiilor de plasare a  forței de 
muncă temporare;

Or. en

Justificare

Employer should be defined as natural or legal person, including temporary employment 
agencies.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ea) persoană juridică înseamnă entitate 
care beneficiază de acest statut în temeiul 
legislației naționale aplicabile, cu excepția 
statelor sau a organismelor publice aflate 
în exercițiul autorității publice, precum și 
a organizațiilor publice internaționale ;

Or. en

Justificare

The Directive should not cover some legal persons, as State public bodies, and public 
international organisations.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) „subcontractant” se referă la o 
persoană fizică sau juridică, acesteia 
fiindu-i încredințată executarea tuturor 
sau a ansamblului de obligații ale unui 
contract prealabil.

eliminat

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să solicite resortisanților din țări terțe 
prezentarea unui permis de ședere sau a 

(a) să solicite resortisanților din țări terțe 
prezentarea, înainte de data angajării, a
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unei alte autorizații de ședere valabilă pe 
perioada angajării în cauză;

unui permis de ședere valabil sau a unei 
alte autorizații de ședere valabile pe 
perioada angajării în cauză;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să copieze permisul de ședere sau o altă 
autorizație de ședere sau să înregistreze 
informațiile figurând aici înainte de 
începerea perioadei de angajare;

(b) să păstreze pe întreaga durată a 
angajării și cel puțin un an de la data la 
care aceasta a luat sfârșit o copie sau o 
înregistrare a datelor din permisul de 
ședere sau dintr-o altă autorizație de 
ședere, punându-le la dispoziția 
autorităților competente ale statului 
membru în vederea unei eventuale 
inspecții;

Or. en

Justificare

We consider necessary to keep the copy or record also for at least one year after the duration 
of the employment, in order to facilitate inspections.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) să păstreze aceste copii sau informații 
la dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre cel puțin pe durata 
perioadei de angajare, în vederea unei 
eventuale inspecții.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) să aducă la cunoștința autorităților 
competente desemnate de statele membre 
atât începutul, cât și durata estimată a 
angajării resortisantului dintr-o țară terță, 
într-un termen stabilit de fiecare stat 
membru în parte, care, cu excepția 
cazurilor în care există motive întemeiate, 
nu depășește zece zile înainte de începutul 
angajării;

Or. en

(This am takes up elements of paragraph 2)

Justificare

To avoid the misunderstandings in implementation, national legislation should define 
deadline for notifying competent authorities.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(cb) să aducă la cunoștința autorităților 
competente desemnate de statele membre 
încetarea contractului de muncă al 
resortisantului dintr-o țară terță, într-un 
termen stabilit de fiecare stat membru în 
parte, care, cu excepția cazurilor în care 
există motive întemeiate, nu depășește 
zece zile de la încetarea raporturilor de 
muncă;

Or. en
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Justificare

To avoid the misunderstandings in implementation, national legislation should define 
deadline for notifying competent authorities.

Amendamentul 17

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.

eliminat

Or. en

(This provision is now taken account of by para 1 (ca) (new) as suggested by Parliament

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre asigură că angajatorii 
îndeplinesc obligația în temeiul alineatului 
(1) litera (a) doar dacă documentul 
prezentat ca permis de ședere sau o altă 
autorizație de ședere nu sunt în mod clar 
false.

3. Statele membre asigură că angajatorii 
îndeplinesc obligația în temeiul alineatului 
(1) cu excepția cazului în care documentul 
prezentat ca permis de ședere valabil sau 
ca o altă autorizație de ședere prezintă 
anomalii care nu pot trece neobservate de 
către un angajator care a acordat acestei 
verificări atenția cuvenită sau dacă se 
stabilește că angajatorul nu putea ignora, 
în mod rezonabil, falsificarea 
documentului în cauză.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5 eliminat
Consecința respectării obligațiilor impuse 
angajatorilor
Statele membre asigură că angajatorii nu 
sunt responsabili pentru încălcarea 
articolului 3 atunci când pot demonstra 
că au respectat obligațiile enunțate la 
articolul 4. 

Or. en

Justificare

The article is obsolete.

Amendamentul 20

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.

eliminat

Or. en

Justificare

On employers cannot be imposed responsibility for return of illegal migrants. The Directive 
should not bring upon the employers the cost of repatriation for each illegally employed third 
country national in those cases where return procedures are carried out. It is however 
admissible to impose financial penalties to the employers who employ illegally staying third 
country nationals, which would include also the cost of repatriation.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) tot salariul restant resortisanților din țări 
terțe angajați ilegal;

(a) tot salariul restant resortisanților din țări 
terțe angajați ilegal, presupunându-se că 
nivelul convenit de remunerare a fost 
salariul minim, stabilit de legislația 
națională, cu excepția cazului în care 
angajatul poate dovedi contrariul. În 
statele membre în care nu a fost stabilit 
un salariu minim, nivelul convenit de 
remunerare va fi stabilit pe baza  
veniturilor minime care le permit 
cetățenilor statului membru în cauză să 
beneficieze, în statul membru respectiv, de 
asistență socială sau în conformitate cu 
acordurile colective sau practicile 
aplicabile în sectorul corespunzător. 

Or. en

Justificare

The payment of all the arrears of wages to the worker, with the presumption that the contract 
was signed for a period of at least six months, except on the cases where the opposite can be 
demonstrated by the employer, shall be paid out. In the case that the salary to be paid to the 
worker cannot be determined by other means, the calculation method will be based, at least, 
on the minimum wage or on the wage agreed collectively within a specific sector.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) toate impozitele rămase și toate 
contribuțiile la asistența socială, inclusiv 
amenzile administrative corespunzătoare.

(b) o sumă egală cu valoarea tuturor 
impozitelor și contribuțiilor la bugetul 
asigurărilor sociale pe care angajatorul 
le-ar fi plătit dacă resortisantul dintr-o 
țară terță ar fi fost angajat legal, inclusiv 
amenzile administrative corespunzătoare; 
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și

Or. en

Justificare

The payment of a certain amount, which will be equivalent to the taxes and social security 
contributions that the employer would have paid if the illegal worker had been employed 
legally, with the same presumption of a period of contract of at least six months that was 
stated in the previous case.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) dacă este cazul, orice cheltuială 
determinată de transferul în țara în care 
resortisantul dintr-o țară terță s-a întors 
de bunăvoie, a fost returnat sau expulzat 
al tuturor plăților salariale care îi sunt 
datorate. 

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a pune în aplicare alineatul 1 
litera (a), statele membre:

(2) Pentru a pune în aplicare alineatul 1 
litera (a), statele membre 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) pun în practică mecanisme pentru a 
asigura că procedurile necesare recuperării 
salariului restant sunt declanșate automat 
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fără să mai fie nevoie ca resortisanții din 
țări terțe să introducă o cerere;

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

(2a) Pentru a pune în aplicare alineatul 1 
literele (a) și (b), statele membre presupun 
că un contract de muncă a durat cel puțin 6 
luni, doar dacă angajatorul sau angajatul 
pot dovedi contrariul. 

Or. en

Amendamentul 25

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. en

Justificare

Similar provision is included in Dir. 2004/81 EC concerning trafficked people. In this case -
except victims of trafficking in human being - covered by above mentioned regulation, such a 
regulation is considered as inappropriate.

Amendamentul 26

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 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că angajatorii care 
încalcă dispozițiile articolului 3 în cadrul 
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economice poate, de asemenea, dacă este 
cazul, să se supună următoarelor măsuri:

activităților economice pot, de asemenea, 
după caz, să facă obiectul următoarelor 
măsuri:

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 8 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) excluderea de la posibilitatea de a 
beneficia de prestări, ajutoare sau subvenții 
publice de până la 5 ani;

(a) excluderea de la posibilitatea de a 
beneficia de prestări, ajutoare sau subvenții 
publice, inclusiv fonduri ale Uniunii 
Europene gestionate de statele membre,
pe o perioadă de până la cinci ani;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 8 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) închiderea temporară sau definitivă a 
instituțiilor care au servit comiterii 
infracțiunii.

(d) închiderea temporară sau definitivă a 
instituțiilor care au servit comiterii 
infracțiunii sau retragerea provizorie sau 
definitivă a unui permis de exercitare a 
activității economice în cauză, dacă 
aceasta este justificată în special de 
gravitatea situației sau de procentajul de 
resortisanți dintr-o țară terță angajați 
ilegal de angajatorul în cauză.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9 eliminat
Subcontractarea

1. Atunci când angajatorul este un 
subcontractant, statele membre asigură că 
principalul contractant și orice 
subcontractant intermediar sunt obligați
să plătească:
(a) orice sancțiune impusă în temeiul 
articolului 6 și
(b) orice plăți restante în temeiul 
articolului 7.
2. Principalul contractant și orice 
subcontractant intermediar au 
responsabilitate conjunctă și solidară, în 
conformitate cu alineatul (1), fără a 
aduce atingere dispozițiilor legislației 
naționale privind drepturile de contribuție 
sau recurs.

Or. en

Justificare

Mixing  up a service provision relationship between companies (subject to commercial and or 
civil law) with an employment relationship within a company between the employer and his 
employees (subject to labour law) would not create a good ground for extending liability of 
the main contractor for subcontractors. Practically no legal person could be responsible for 
other. The real problem of the chain of subcontractors should be solved by inspections.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) angajatorul continuă sau repetă (a) angajatorul continuă sau repetă 
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infracțiunea după ce s-a constatat în două 
rânduri de către autoritățile sau tribunalele 
naționale competente că a încălcat 
articolul 3, pe o perioadă de doi ani;

infracțiunea după ce autoritățile sau 
tribunalele naționale competente au 
adoptat două hotărâri definitive prin care 
angajatorul a fost declarat vinovat de 
încălcarea articolului 3, iar hotărârile 
respective se referă la fapte care au avut 
loc într-un termen de doi ani; 

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) infracțiunea se referă la un număr 
important de resortisanți din țări terțe 
angajați ilegal, și anume la cel puțin o 
pătrime;

(b) infracțiunea se referă la un număr 
important de resortisanți din țări terțe 
angajați ilegal, și anume la cel puțin patru;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre asigură că participarea 
sau instigarea de a comite actele 
menționate la articolul 1 constituie o 
infracțiune.

2. Statele membre asigură că participarea 
sau complicitatea la instigarea de a comite 
actele menționate la alineatul(1) sau 
disimularea lor  constituie o infracțiune. 

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 13 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) măsuri de excludere de la posibilitatea
de a beneficia de prestări sau ajutoare 
publice;

(a) măsuri de excludere de la posibilitatea 
de a beneficia de prestări, ajutoare sau 
subvenții publice, inclusiv fonduri ale 
Uniunii Europene gestionate de statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) În ceea ce privește infracțiunile 
penale menționate la articolul 10 
alineatul (1) litera (d), statele membre 
atribuie, în temeiul condițiilor prevăzute 
la articolele 4-15 din Directiva 
81/2004/CE, permise de ședere pe durată 
limitată, legată de durata procedurilor 
naționale corespunzătoare, resortisanților 
din țări terțe care sunt victime ale 
traficului de ființe umane și care 
cooperează în cadrul procedurilor inițiate 
împotriva angajatorului lor.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că cel puțin 1. Statele membre asigură desfășurarea 
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10% din întreprinderile stabilite pe
teritoriul lor pe an sunt supuse inspecțiilor
vizând controlarea angajării resortisanților 
din țări terțe cu ședere ilegală.

unor inspecții eficiente și adecvate pe 
teritoriul lor pe an vizând controlarea 
angajării resortisanților din țări terțe cu 
ședere ilegală.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Alegerea întreprinderilor care trebuie 
să fie inspectate se bazează pe evaluarea
riscului stabilită de autoritățile competente 
din statele membre, având în vedere 
factori cum ar fi sectorul în care o 
întreprindere este activă și orice 
antecedente penale.

2. Pe baza evaluării riscului, statele 
membre stabilesc în mod regulat 
domeniile de activitate în care angajarea 
de resortisanți din țări terțe cu ședere 
ilegală cunoaște cea mai largă răspândire 
pe teritoriul lor.  Statele membre fac 
publice domeniile identificate în urma 
respectivei evaluări a riscului.

Or. en

Justificare

Member States should assess the risk of concentration of employing illegal immigrants in 
different sectors. This would help to concentrate the inspections in those sectors, where risk is 
higher, what allows decreasing the requested percentage of inspection. This could contribute 
to lowering the costs of implementing measures foreseen by this Directive.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În fiecare dintre domeniile stabilite 
în temeiul alineatului (2), statele membre 
garantează, în conformitate cu alineatul 
(2b), desfășurarea, în fiecare an, a unor  
inspecții la cel puțin 5% din locurile de 
muncă pentru a controla angajarea de 
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resortisanți dintr-o țară terță cu ședere 
ilegală.

Or. en

Justificare

Member States should assess the risk of concentration of employing illegal immigrants in 
different sectors. This would help to concentrate the inspections in those sectors, where risk is 
higher, what allows decreasing the requested percentage of inspection. This could contribute 
to lowering the costs of implementing measures foreseen by this Directive.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2b) Statele membre ating nivelul de 5% 
menționat la alineatul (2a) până la...*   
* trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2c) În cazul lucrătorilor detașați  
resortisanți dintr-o țară terță, serviciile de 
inspecție din statele membre pot recurge 
la cooperarea și schimbul de informații 
prevăzute de Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, 
pentru a verifica faptul că resortisanții 
din țări terțe sunt angajați legal în statul 
membru de origine.    
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Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

[În decurs de trei ani de la data menționată 
la articolul 17] cel târziu și la trei ani după 
această dată, statele membre transmit 
Comisiei informații privind punerea în 
aplicare a prezentei directive sub forma 
unui raport menționând numărul și 
rezultatele inspecțiilor realizate în 
conformitate cu articolul 15, precum și 
precizările privind măsurile adoptate în 
temeiul articolului 8.

[În decurs de trei ani de la data menționată 
la articolul 17] cel târziu și la fiecare trei 
ani după această dată, statele membre 
transmit Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive 
sub forma unui raport menționând 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (2), numărul și 
rezultatele inspecțiilor realizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3)
precum și precizările privind măsurile 
adoptate în temeiul articolului 8.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului un raport întocmit pe baza 
acelor rapoarte.

În termen de douăsprezece luni de la 
primirea rapoartelor transmise de statele 
membre, Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport întocmit 
pe baza acelor rapoarte.  Raportul 
respectiv poate fi însoțit de propuneri 
vizând modificarea prezentei directive.

Or. en
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