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EXPUNERE DE MOTIVE 

CONTEXTUL PROPUNERII 

110 • Motivele şi obiectivele propunerii 

Prezenta propunere se înscrie în cadrul eforturilor UE de a elabora o politică globală în 
domeniul imigrării. Consiliul European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999 a 
subliniat că Uniunea Europeană trebuie să asigure un tratament echitabil resortisanţilor 
din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul statelor membre şi că o politică mai 
energică în domeniul integrării trebuie să aibă ca obiectiv acordarea de drepturi şi 
obligaţii pentru resortisanţii din ţările terţe comparabile cu cele ale cetăţenilor Uniunii 
Europene. Programul de la Haga din noiembrie 2004 a recunoscut că „migraţia legală 
va juca un rol important pentru consolidarea economiei bazate pe cunoaştere în Europa 
şi continuarea dezvoltării economice, contribuind astfel la punerea în aplicare a 
Strategiei de la Lisabona”. În concluziile Consiliului European din decembrie 2006 s-a 
convenit asupra unui set de măsuri care să fie puse în aplicare în 2007, printre care 
„dezvoltarea, în ceea ce priveşte migraţia legală, a unor politici privind migraţia care să 
fie gestionate în mod corespunzător, cu respectarea deplină a competenţelor naţionale, 
pentru a sprijini statele membre să răspundă necesităţilor prezente şi viitoare de forţă 
de muncă, în acelaşi timp contribuind la dezvoltarea durabilă a tuturor statelor; în 
special, concluziile Consiliului precizau că viitoarele propuneri ale Comisiei în cadrul 
Planului în domeniul politicii privind migraţia legală ar trebui analizate cu rapiditate”. 

Prezenta propunere urmăreşte să răspundă acestor cerinţe în conformitate cu Planul în 
domeniul politicii privind migraţia legală care vizează, în special, stabilirea condiţiilor 
de admisie specifice fiecărei categorii de migranţi (lucrători cu înaltă calificare, 
lucrători sezonieri, stagiari remuneraţi şi persoane transferate în cadrul aceleiaşi 
întreprinderi) în cadrul a patru propuneri legislative specifice, pe de o parte, şi prin 
introducerea unui cadru general pentru o abordare echitabilă şi bazată pe drepturi în 
domeniul migraţiei forţei de muncă, pe de altă parte. Prezenta propunere urmăreşte 
atingerea acestui din urmă obiectiv prin acordarea unui statut juridic stabil lucrătorilor 
din ţările terţe deja admişi pe teritoriul statelor membre, în acord cu viziunea 
cuprinzătoare a Agendei Lisabona, precum şi prin introducerea unor simplificări 
procedurale pentru solicitanţi. 

Pentru realizarea acestor obiective, Comisia propune garantarea unui set comun de 
drepturi tuturor lucrătorilor din ţările terţe cu şedere legală în unul din statele membre, 
care nu au încă dreptul la statutul de rezident pe termen lung, şi introducerea unei 
proceduri unice de solicitare, împreună cu un permis unic de şedere/muncă. Acest 
permis combinat va crea sinergii benefice şi va permite statelor membre să controleze 
şi să gestioneze mai eficient prezenţa lucrătorilor din ţările terţe pe teritoriul acestora în 
scopul ocupării unui loc de muncă.  

120 • Context general 

Încă din octombrie 1999, de la Consiliul European de la Tampere, Comisia a căutat 
atingerea unui acord asupra unor norme comune privind migraţia economică, aceasta 
fiind piatra de temelie a oricărei politici privind migraţia. În 2001, Comisia a propus o 
directivă privind „condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţări terţe în 
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calitate de lucrători salariaţi sau pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
independente”. În timp ce celelalte instituţii ale Uniunii Europene au emis un aviz 
favorabil, dezbaterea din cadrul Consiliului s-a limitat la o primă lectură a textului, 
acesta fiind retras în mod oficial în 2006. 

Prezenta propunere nu vizează condiţiile de admisie, în schimb se concentrează pe un 
set comun de drepturi care vor fi acordate tuturor lucrătorilor ţărilor terţe cu şedere 
legală pe teritoriul unui stat membru şi pe un aspect procedural privind emiterea unui 
permis unic în cadrul unei proceduri unice de solicitare. 

În prezent există o discrepanţă între drepturile lucrătorilor din ţări terţe în raport cu 
proprii resortisanţi. Acordarea de drepturi legate de ocuparea unui loc de muncă de 
către aceşti resortisanţi (de exemplu privind condiţiile de muncă, inclusiv remunerarea, 
accesul la formare profesională şi prestaţii de securitate socială de bază) comparabile 
cu cele ale propriilor resortisanţi constituie o recunoaştere a contribuţiei lucrătorilor din 
ţările terţe la economia europeană prin munca prestată şi plata impozitelor. De 
asemenea, poate contribui la reducerea concurenţei neloiale care rezultă din această 
discrepanţă între drepturi, fapt ce ar proteja, în acelaşi timp, atât cetăţenii europeni 
împotriva forţei de muncă ieftine, cât şi pe migranţi împotriva exploatării. În plus, 
acordarea unui set comun de drepturi în contextul dreptului comunitar ar crea condiţii 
echitabile în ansamblul Uniunii Europene pentru toţi resortisanţii din ţări terţe care 
muncesc în condiţii legale, indiferent de statul membru în care se află. 

Simplificarea procedurală propusă prin emiterea unui permis unic în cadrul unei 
proceduri unice de solicitare ar reduce în mod semnificativ cerinţele administrative, 
atât pentru lucrătorii din ţări terţe, cât şi pentru angajatorii de pe întreg teritoriul UE. În 
plus, datorită funcţiei de control consolidate, iniţiativa completează propunerea recentă 
a Comisiei privind sancţiunile împotriva angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe cu 
şedere ilegală COM(2007) 249.  

130 • Dispoziţii în vigoare în domeniul propunerii 

În domeniul imigrării legale au fost adoptate o serie de directive care au ca obiect 
categorii specifice de resortisanţi din ţări terţe: Directiva 2003/86/CE a Consiliului 
privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2003/109/CE a Consiliului privind 
statutul resortisanţilor din ţări terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, Directiva 
2004/114/CE a Consiliului privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe 
pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, Directiva 2005/71/CE a Consiliului privind facilitarea admisiei 
cercetătorilor în UE. Prezenta propunere este conformă şi complementară acestor 
prevederi, întrucât constituie un instrument orizontal care acordă drepturi fiecărui 
lucrător dintr-o ţară terţă cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru, indiferent de 
motivul pentru care el/ea a fost admis(ă) pe teritoriul statului membru şi căruia i s-a 
acordat accesul la piaţa forţei de muncă a statului membru respectiv. 

Regulamentul CE nr. 859/2003 a extins dispoziţiile din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 şi Regulamentul (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac 
obiectul dispoziţiilor respective, exclusiv pe motive de cetăţenie. Regulamentul asigură 
că nu va exista nici o diferenţă între tratamentul aplicat unui resortisant dintr-o ţară 
terţă în raport cu un cetăţean european, atunci când se va deplasa dintr-un stat membru 
în altul. Prezenta propunere este complementară acestui regulament întrucât vizează, de 
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asemenea, accesul la prestaţiile de securitate socială al resortisanţilor din ţările terţe 
care lucrează într-un stat membru. 

Regulamentul CE nr. 1030/2002 stabileşte un model uniform al permisului de şedere 
pentru resortisanţii din ţările terţe şi permite statelor membre să facă menţiuni cu 
privire la orice altă informaţie, în cadrul modelului uniform amintit, „în special cu 
privire la faptul dacă persoana vizată are sau nu dreptul să lucreze”. Prezenta propunere 
se bazează pe regulamentul menţionat, în măsura în care stabileşte obligaţia statelor 
membre de a specifica în cadrul modelului uniform existent permisiunea de a lucra, 
indiferent de temeiul juridic al admisiei. 

În paralel cu prezenta propunere, Comisia va prezenta o propunere de directivă privind 
condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor 
posturi cu înaltă calificare. Cele două propuneri au fost elaborate astfel încât să fie în 
mod reciproc compatibile. 

140 • Coerenţa cu celelalte politici şi obiective ale Uniunii 

Dispoziţiile prezentei propuneri sprijină şi sunt în acord cu atingerea obiectivelor 
formulate în Strategia de la Lisabona COM(2005) 24, în special obiectivul privind 
transformarea Europei într-un loc de muncă mai atractiv, precum şi cu orientările 
integrate pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă COM(2005) 141 şi comunicarea 
Comisiei privind promovarea de locuri de muncă decente pentru toţi COM(2006) 249. 
Asigurarea unui statut juridic imigranţilor – care să identifice şi să recunoască în mod 
clar drepturile lor de lucrători - poate oferi acestora protecţie împotriva exploatării, fapt 
ce va antrena creşterea contribuţiei resortisanţilor din ţările terţe la dezvoltarea şi 
creşterea economică a UE, protejând totodată cetăţenii UE împotriva concurenţei create 
de forţa de muncă ieftină. În plus, conform comunicării privind viitorul demografic al 
Europei - de la provocare la oportunitate COM(2006) 571, prezenta propunere 
contribuie la integrarea imigranţilor şi familiilor acestora, constituind o parte a 
răspunsului necesar pentru a pregăti economia şi societatea europeană pentru realitatea 
îmbătrânirii demografice. 

Prezenta propunere, care se referă, în special, la drepturile resortisanţilor din ţările terţe 
în materie de ocupare a unui loc de muncă, este conformă cu drepturile fundamentale şi 
respectă principiile consacrate de Carta Fundamentală a Drepturilor Omului a Uniunii 
Europene, în special articolul 12 privind libertatea de întrunire şi asociere, articolul 14 
privind dreptul la educaţie, articolul 15 alineatul (3) privind condiţii de muncă egale, 
articolul 21 alineatul (2) privind ne-discriminarea, articolul 29 privind accesul la 
serviciile de plasare a forţei de muncă, articolul 31 privind condiţiile drepte şi 
echitabile de muncă, articolul 34 privind securitatea şi asistenţa socială, articolul 35 
privind protecţia sănătăţii şi articolul 47 privind dreptul la acţiune în justiţie şi la un 
proces echitabil.  

 

2) CONSULTAREA PĂRŢILOR INTERESATE ŞI ANALIZA DE IMPACT 

 • Consultarea părţilor interesate 

211 Metode de consultare utilizate, principalele sectoare vizate şi profilul general al 
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respondenţilor 

O consultare publică a fost organizată în contextul cărţii verzi privind abordarea UE 
legată de gestionarea migraţiei economice. Comisia a primit peste 130 de contribuţii 
din partea statelor membre, a altor instituţii ale UE, partenerilor sociali, ONG-urilor, 
ţărilor terţe, mediului academic, etc. (disponibile la adresa de internet 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm). De asemenea, la data 14 iunie 2005, a avut 
loc o audiere publică. 

Consultări ulterioare au avut loc prin intermediul seminariilor, atelierelor de lucru, în 
timp ce statele membre au fost consultate în cadrul Comitetului pentru imigrare şi azil 
al Comisiei. De asemenea, au avut loc alte consultări ale principalelor părţi interesate, 
pe baza chestionarelor şi interviurilor, prin intermediul unui studiu extern comandat de 
Comisie pentru a susţine analiza de impact.  

212 Rezumatul răspunsurilor şi modul în care acestea au fost luate în considerare 

Analiza celor 130 de contribuţii transmise pe durata consultării publice au evidenţiat 
susţinerea generală pentru o politică europeană comună în domeniul imigraţiei 
economice, deşi există diferenţe importante privind abordările care trebuie urmate şi 
rezultatele scontate. Câteva elemente au rezultat cu claritate, de exemplu necesitatea 
existenţei unor norme comune la nivel comunitar care să reglementeze cel puţin 
anumite categorii principale de imigranţi economici prin stabilirea unor condiţii 
atractive pentru aceştia (de exemplu, pentru lucrătorii cu înaltă calificare), corelate cu 
cerinţa asigurării unui statut juridic care să ofere siguranţă tuturor imigranţilor care 
lucrează în mod legal. Prin urmare, spre deosebire de propunerea de directivă din 2001 
privind migraţia economică ce viza reglementarea condiţiilor de admisie, în general, 
prezenta propunere introduce doar o simplificare procedurală şi acordă drepturi celor 
care au fost deja admişi pe teritoriul unui stat membru şi pe piaţa de muncă a acestuia. 

Comisia a luat în considerare comentariile formulate în legătură cu Planul în domeniul 
politicii privind migraţia legală şi cele legate de studiul privind analiza de impact. 

 • Obţinerea şi utilizarea expertizei 

229 Nu a fost necesară consultarea experţilor externi. 

230 • Analiza de impact 

Au fost examinate următoarele opţiuni: 

Opţiunea 1 – păstrarea status quo-ului 

Opţiunea 2 – opţiunea non-legislativă: comunicare, coordonare şi cooperare - nu este 
introdusă o legislaţie nouă privind drepturile lucrătorilor migranţi în general. Drepturile 
anumitor lucrători din ţările terţe vor fi specificate în continuare de către legislaţia 
naţională şi reglementate la nivel comunitar doar de directive specifice (de exemplu, 
privind lucrătorii cu înaltă calificare). În schimb, va fi acordată atenţie activităţilor 
complementare şi de sprijin pentru armonizarea practicilor legislative ale statelor 
membre prin acumularea şi schimbul de cunoştinţe şi informaţii. 
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Opţiunea 3a – opţiunea legislativă sub forma unei directive concentrate pe elementele 
comune. Această opţiune ar acorda egalitate de tratament lucrătorilor ţărilor terţe care 
sunt deja admişi pe piaţa forţei de muncă, în toate domeniile legate de ocuparea forţei 
de muncă, exceptând securitatea socială, transferul contribuţiilor de securitate socială şi 
al pensiilor, precum şi accesul liber la serviciile publice.  

Opţiunea 3b – opţiunea legislativă privind egalitatea de tratament sub forma unei 
directive. Această opţiune ar acorda egalitate de tratament resortisanţilor din ţările terţe 
care sunt deja admişi pe piaţa muncii, în toate domeniile legate de ocuparea forţei de 
muncă, inclusiv securitatea socială, transferul contribuţiilor de securitate socială şi al 
pensiilor, precum şi accesul liber la serviciile publice.  

Opţiunea 4 – o opţiune legislativă complementară, sub forma unei directive: o 
procedură unică de solicitare şi un permis unic de reşedinţă/de muncă. Directiva ar fi 
concentrată pe o procedură unică de solicitare care simplifică procedura atât pentru 
imigranţi cât şi pentru autorităţile publice, precum şi pe un document unic care să 
permită unui resortisant dintr-o ţară terţă şederea şi ocuparea unui loc de muncă pe 
teritoriul unui stat membru. Aceste dispoziţii s-ar putea baza pe Regulamentul nr. 
1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții 
țărilor terțe care permite deja statelor membre să adauge observaţii naţionale privind 
accesul la piaţa forţei de muncă. Prezenta opţiune ar putea cuprinde – având în vedere 
o abordare bazată pe drepturi – măsuri de protecţie şi garanţii procedurale privind 
solicitarea unui permis unic. 

Opţiunea 5 – opţiunea legislativă completă, sub forma unei directive care 
reglementează accesul la piaţa forţei de muncă şi care garantează egalitatea de 
tratament pentru lucrătorii din ţările terţe. Directiva ar reglementa accesul lucrătorilor 
din ţările terţe pe piaţa forţei de muncă dintr-un stat membru, în vederea aplicării unui 
tratament comparabil în ceea ce priveşte accesul la un loc de muncă şi mobilitatea în 
cadrul statului membru respectiv. În vederea acordării accesului la piaţa forţei de 
muncă a resortisanţilor din ţările terţe, condiţiile pentru admitere într-un loc de muncă 
(testul de cerinţe economice, etc.) trebuie armonizate. În plus, această opţiune ar oferi 
egalitate de tratament în raport cu proprii resortisanţi - în toate domeniile enumerate la 
opţiunea 3 b. 

Comparând opţiunile şi impacturile acestora, luând în considerare opiniile statelor 
membre şi ale părţilor interesate, opţiunea preferată este o combinaţie a opţiunilor 3b şi 
4, care pare să ofere potenţialul cel mai ridicat de beneficii din punct de vedere practic 
şi al politicii din domeniu. 

231 Comisia a efectuat o analiză de impact, după cum este prevăzută în programul său de 
lucru, al cărei raport poate fi consultat la [urmează a fi completat] 

3) ELEMENTE JURIDICE ALE PROPUNERII 

305 • Rezumatul acţiunii propuse 

Propunerea prevede o procedură unică de solicitare pentru resortisanţii din ţările terţe 
care urmăresc să intre pe teritoriul unui stat membru pentru ocuparea unui loc de 
muncă. În eventualitatea acordării, permisul de şedere şi muncă ar trebui emis sub 
forma unui document unic. Există o obligaţie generală a statelor membre de a prevedea 
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un sistem bazat pe „un birou unic” şi de a respecta anumite garanţii şi standarde atunci 
când se prelucrează solicitarea. În plus, există o interdicţie generală privind acordarea 
de permise suplimentare (de exemplu, un permis de muncă). În ceea ce priveşte 
modelul acestui document unic, acesta va avea la bază modelul deja existent al 
permisului de şedere în UE pentru resortisanţii ţărilor terţe, instituit de Regulamentul 
CE nr. 1030/2002. În final, propunerea obligă statele membre să indice în permisele de 
şedere emise în alte scopuri (de exemplu, pentru un membru al familiei) dacă 
resortisantului din ţara terţă i s-a acordat dreptul de acces la piaţa forţei de muncă din 
statul membru respectiv.  

De asemenea, propunerea acordă drepturi resortisanţilor ţărilor terţe care lucrează în 
mod legal pe teritoriul unui stat membru, prin definirea domeniilor în care – în special 
a celor legate de angajare – trebuie garantată egalitatea de tratament în raport cu proprii 
cetăţeni. În principiu, egalitatea de tratament în raport cu proprii cetăţeni ar fi aplicabilă 
tuturor lucrătorilor din ţările terţe care îşi au reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui 
stat membru şi care nu au încă statutul de rezident pe termen lung. 

310 • Temeiul juridic 

Dispoziţiile prezentei directive urmăresc să introducă o simplificare procedurală (o 
procedură unică de solicitare şi un permis unic) şi să garanteze un statut juridic sigur 
lucrătorilor din ţările terţe care îşi au reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui stat 
membru, prin respectarea principiului egalităţii de tratament. În consecinţă, temeiul 
juridic adecvat este reprezentat de articolul 63 alineatul (3) din Tratatul CE. 

320 • Principiul subsidiarităţii 

Principiul subsidiarităţii se aplică în măsura în care propunerea nu este de competenţa 
exclusivă a Comunităţii. 

 Obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre din 
următorul (următoarele) motiv(e). 

323 Dacă statele membre acţionează pe cont propriu, există riscul menţinerii diferenţelor în 
ceea ce priveşte tratamentul resortisanţilor din ţările terţe din diferite state membre. 
Acest fapt poate conduce la o denaturare a concurenţei în cadrul pieţei unice şi poate 
avea ca rezultat migraţii secundare ale resortisanţilor din ţările terţe către acele state 
membre care acordă drepturi suplimentare în raport cu celelalte. În ceea ce priveşte 
simplificările procedurale propuse, dacă acele state membre care încă folosesc structuri 
paralele continuă să acţioneze în acest mod, procedurile de obţinere a unui permis de 
şedere şi de muncă vor rămâne complicate şi îndelungate atât pentru angajator, cât şi 
pentru angajat. 

 O acţiune la nivel comunitar ar realiza într-o mai mare măsură obiectivele propunerii 
din următoarele motive. 

324 Garantarea egalităţii de tratament lucrătorilor din ţările terţe printr-un instrument 
comunitar comparabilă cu ale propriilor cetăţeni în domenii legate de ocuparea forţei 
de muncă, ar reduce concurenţa neloială între cetăţenii UE şi lucrătorii din ţările terţe şi 
ar proteja atât cetăţenii UE în faţa forţei de muncă ieftine cât şi pe migranţi de 
exploatare. În plus, acordarea unui set comun de drepturi în temeiul egalităţii de 
tratament garantate de dreptul comunitar ar crea condiţii unitare în ansamblul Uniunii 
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Europene pentru toţi resortisanţii din ţările terţe care muncesc în mod legal, indiferent 
de statul membru în care se află. În ceea ce priveşte simplificările procedurale propuse, 
acestea ar reduce cerinţele administrative care trebuie îndeplinite, atât de lucrătorii din 
ţările terţe cât şi de angajatorii din Uniunea Europeană.  

325 O acţiune comună va asigura (1) proceduri mai eficiente de prelucrare a solicitărilor, 
(2) egalitatea de tratament pentru lucrătorii admişi pe teritoriul statelor membre în 
domeniile legate de ocuparea forţei de muncă şi (3) o mai bună integrare a acestor 
lucrători.  

327 Propunerea acordă drepturi prin prevederea egalităţii de tratament drept o cerinţă 
minimă în domeniile legate de ocuparea forţei de muncă. Prin urmare, nu se aduce 
atingere dreptului statelor membre de a defini conţinutul drepturilor efective. 

În ceea ce priveşte simplificarea procedurală propusă, propunerea prevede doar un 
nivel minim al armonizării. Aceasta impune statelor membre doar o obligaţie generală 
de a prevedea un sistem de tipul „biroului unic” şi o interdicţie generală privind 
emiterea de documente suplimentare (de exemplu un permis de muncă) fără a aduce 
atingere procedurilor interne de prelucrare a unei solicitări. De asemenea, în ceea ce 
priveşte modelul, propunerea se bazează pe modelul uniform pentru permisele de 
şedere, conform Regulamentului CE nr. 1030/2002. 

 Prin urmare, propunerea respectă principiul subsidiarităţii. 

 • Principiul proporţionalităţii 

Propunerea este conformă cu principiul proporţionalităţii din următorul (următoarele) 
motiv(motive). 

331 Metoda de acordare a drepturilor se bazează pe egalitatea de tratament, în timp ce 
simplificarea procedurală reprezintă doar o obligaţie generală.  

În temeiul articolului 63 penultimul paragraf din Tratatul CE, statele membre sunt 
libere să menţină sau să introducă alte măsuri decât cele stabilite în directivă, sub 
rezerva ca acestea să fie compatibile cu tratatul şi cu acordurile internaţionale. 

332  

 • Alegerea instrumentelor 

341 Instrumente propuse: directivă. 

342 Alte mijloace nu ar fi adecvate din următorul (următoarele) motiv (motive). 

Directiva este instrumentul adecvat pentru această acţiune: Aceasta stabileşte cerinţe 
minime privind drepturile şi o obligaţie generală de a folosi o procedură unică de 
solicitare a unui permis unic, însă oferă statelor membre o anumită flexibilitate pentru 
transpunerea acesteia în legislaţia naţională şi punerea sa în aplicare.  

4) IMPLICAŢII BUGETARE 
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409 Propunerea nu are implicaţii asupra bugetului comunitar. 

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

550 • Tabel de corespondenţă 

Statele membre trebuie să comunice Comisiei textele dispoziţiilor de drept intern care 
transpun directiva, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele dispoziţii şi 
prezenta directivă. 

70 • Explicarea detaliată a propunerii 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

Articolele 1, 2 şi 3 

Acest capitol stabileşte obiectivul, definiţiile şi domeniul de aplicare al directivei. 
Având în vedere natura orizontală a prezentei directive si scopul de a garanta un set 
comun de drepturi ca o cerinţă minimă în favoarea resortisanţilor din ţările terţe cu 
şedere legală şi care lucrează pe teritoriul unui stat membru, termenul de „lucrător 
dintr-o ţară terţă” se referă nu numai la cei admişi pe teritoriul unui stat membru cu 
scopul de a ocupa un loc de muncă, ci şi la cei admişi iniţial pentru alte motive şi 
cărora li s-a acordat accesul la piaţa forţei de muncă pe baza dispoziţiilor naţionale sau 
comunitare (de exemplu, membri de familiei, refugiaţi, studenţi, cercetători). În cazul 
specific al membrilor de familie, trebuie evidenţiat faptul că prezenta directivă nu 
aduce atingere condiţiilor de exercitare a dreptului de reîntregire a familiei. Cu toate 
acestea, odată ce un membru de familie este admis pe teritoriul unui stat membru, în 
conformitate cu Directiva 2003/86/CE a Consiliului, respectiva persoană face obiectul 
prezentei directive, cu condiţia să poată fi considerată lucrător dintr-o ţară terţă, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. 

Excepţiile de la domeniul de aplicare al propunerii sunt prevăzute în mod exhaustiv. 
Resortisanţii din ţările terţe care sunt detaşaţi ca lucrători în conformitate cu 
prevederile Directivei 1996/71/CE a Consiliului sunt excluşi din domeniul de aplicare 
întrucât nu sunt consideraţi ca făcând parte din piaţa forţei de muncă din statul membru 
în care sunt detaşaţi. Conform aceluiaşi principiu, nu sunt incluse nici persoanele 
transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi, furnizorii de servicii contractuale şi 
stagiarii absolvenţi de studii superioare în cadrul angajamentelor încheiate de 
Comunitatea Europeană în cadrul GATS. De asemenea, lucrătorii sezonieri nu intră sub 
incidenţa propunerii, date fiind particularităţile şi natura temporară a statutului 
acestora. Totodată, resortisanţii din ţările terţe care au dobândit statutul de rezidenţi pe 
termen lung sunt excluşi din domeniul de aplicare al propunerii, având în vedere 
statutul lor privilegiat şi natura specifică a permisului de şedere.  

Capitolul II – o procedură unică de solicitare şi un permis unic 

Articolul 4 

Dispoziţia principală constă în obligativitatea generală de a analiza solicitările pentru 
acordarea drepturilor de muncă şi de şedere pe teritoriul unui stat membru în cadrul 
unei proceduri unice de solicitare şi, dacă acestea sunt acordate, de a emite un permis 
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unic de muncă şi de şedere în beneficiul solicitantului.  

Articolul 5 

Fiecare stat membru urmează să desemneze autoritatea competentă să primească 
solicitările şi să emită permisul unic. Această desemnare nu trebuie să aducă atingere 
rolului şi responsabilităţilor altor autorităţi naţionale în ceea ce priveşte analiza şi 
decizia privind solicitările. În plus, această desemnare de a primi solicitările şi de a 
emite permisul nu trebuie să împiedice statele membre să numească alte autorităţi 
cărora resortisantul ţărilor terţe sau viitorul său angajator le pot adresa solicitarea (de 
exemplu, birourile consulare) şi unde pot fi obţinute permisele.  

Articolele 6 şi 7 

Permisul unic trebuie să adopte modelul armonizat al permisului de şedere pentru 
resortisanţii din ţările terţe, în conformitate cu prevederile din Regulamentul CE nr. 
1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții 
din țările terțe. Regulamentul permite statelor membre să adauge informaţii în spaţiul 
relevant al modelului uniform cu privire la faptul dacă persoana are sau nu dreptul de 
ocupa un loc de muncă. Prezenta propunere obligă statele membre să menţioneze 
aceste informaţii. Această obligaţie nu se aplică doar permisului unic emis în scopul 
şederii şi desfăşurării unei activităţi remunerate, ci tuturor permiselor, indiferent de 
tipul de permis sau titlu de şedere (de exemplu, pentru reîntregirea familiei, studii), 
dacă resortisantului din ţara terţă în cauză i s-a acordat accesul la piaţa forţei de muncă 
a statului membru respectiv. Există o interdicţie generală de emitere a oricăror alte 
permise.  

Articolele 8, 9 şi 10 
 
Printre garanţiile procedurale se prevede faptul că orice decizie de respingere a unei 
solicitări de permis unic trebuie motivată astfel încât să existe o explicaţie clară din 
partea autorităţilor naţionale asupra motivelor refuzului. Întrucât prezenta propunere nu 
defineşte criteriile de admisie a resortisanţilor din ţările terţe în vederea ocupării unui 
loc de muncă, condiţiile şi criteriile pe baza cărora o solicitare pentru un permis unic 
poate fi respinsă trebuie să fie stabilite în legislaţia naţională. Unul dintre criterii se 
referă la obligaţia de a respecta principiul preferinţei comunitare, astfel cum este 
prevăzut, în special, în dispoziţiile relevante ale Actelor de aderare din 2003 şi 2005. În 
eventualitatea unui refuz, solicitantul trebuie să aibă dreptul la acţiune în justiţie, fapt 
ce trebuie specificat în notificarea scrisă adresată solicitantului. Alte garanţii 
procedurale se referă la obligaţia statelor membre de a informa resortisanţii din ţările 
terţe sau viitorul angajator cu privire la documentele necesare pentru înaintarea 
solicitării de obţinere a permisului unic. De asemenea, nivelul taxelor - în situaţia în 
care statele membre cer solicitantului plata acestora - trebuie să fie proporţionale şi pot 
fi bazate pe principiul serviciului furnizat în mod efectiv. 
 
Articolul 11 

Acest articol specifică drepturile - de intrare şi reintrare, de şedere, de tranzit - acordate 
în temeiul permisului unic. Aceste drepturi sunt importante, în special în acele state 
membre care nu aplică în totalitate acquis-ul Schengen.  
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Capitolul III – Dreptul la egalitatea de tratament  

Articolul 12 

Acest articol acordă drepturi lucrătorilor din ţările terţe prin enumerarea domeniilor în 
care egalitatea de tratament cu proprii cetăţeni este ar trebui prevăzută drept cerinţă 
minimă, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a menţine 
prevederi mai favorabile. 

Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională include 
taxele de studii la şcoli şi universităţi. Cu toate acestea, statele membre pot restrânge 
egalitatea de tratament în ceea ce priveşte bursele de studii. 

Propunerea prevede egalitatea de tratament în ceea ce priveşte recunoaşterea 
diplomelor, în conformitate cu procedurile naţionale. De asemenea, această dispoziţie 
se referă la aplicarea dispoziţiilor Directivei 2005/36/CE. Astfel, calificările obţinute 
de un resortisant al unei ţări terţe în alte state membre ar trebui recunoscute în acelaşi 
mod ca pentru cetăţenii europeni, şi ar trebui să se ţină seama în special de calificările 
obţinute într-o ţară terţă în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din directiva 
menţionată. 

Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte securitatea socială are în vedere prestaţiile 
definite în articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al 
Consiliului a extins dispoziţiile din Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 la resortisanţii 
din ţările terţe, dar s-a limitat la situaţiile în care un resortisant dintr-o ţară terţă s-a 
deplasat dintr-un stat membru în altul. De asemenea, dispoziţiile prezentei propuneri 
privind egalitatea de tratament în domeniul securităţii sociale se aplică persoanelor care 
sosesc într-un stat membru direct dintr-o ţară terţă. 

Este prevăzută şi egalitatea de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunurile şi 
serviciile pentru populaţie, inclusiv la locuinţele de stat sau cele din sectorul privat. Cu 
toate acesta, statele membre pot restrânge drepturile privind locuinţele sociale în cazul 
resortisanţilor din ţările terţe care au stat ori au drept de şedere de cel puţin trei ani în 
statul membru respectiv. Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte asistenţa acordată 
de către birourile de ocupare a forţei de muncă ar trebui să includă şi serviciile oferite 
prin intermediul EURES (Serviciile europene de ocupare a forţei de Muncă). 

Posibilele limitări ale egalităţii de tratament 

Statele membre pot restrânge dreptul la egalitate de tratament în anumite situaţii, 
pentru resortisanţii din ţările terţe care au deja un loc de muncă. Explicaţia acestei 
limitări posibile este următoarea. Obiectivul principal al propunerii este de acorda 
egalitate de tratament lucrătorilor ţărilor terţe care îşi au reşedinţa în mod legal pe 
teritoriul Uniunii Europene. Cu toate acestea, termenul de „lucrător dintr-o ţară 
terţă”este definit î aşa fel încât include ansamblul lucrătorilor din ţările terţe care au 
fost admişi pe teritoriul unui stat membru şi care au permisiunea de a ocupa un loc de 
muncă în acel stat. Aceasta înseamnă că resortisanţii din ţările terţe nu trebuie să aibă 
un loc de muncă efectiv pentru a face obiectul dispoziţiilor privind egalitatea de 
tratament din prezenta propunere. O asemenea definiţie a resortisanţilor din ţările terţe 
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a fost stabilită pentru a cuprinde acele situaţii care sunt anterioare obţinerii efective a 
unui loc de muncă (recunoaşterea diplomelor, asistenţa oferită de serviciile de ocupare 
a forţei de muncă) sau ulterioare acestui moment, pe baza contribuţiilor acumulate 
(ajutor de şomaj). Cu toate acestea, majoritatea drepturilor trebuie exercitate, prin 
definiţie, în contextul ocupării unui loc de muncă. În orice caz, dreptul la egalitatea de 
tratament este strâns legată de şederea legală a resortisantului dintr-o ţară terţă şi de 
permisiunea de a lucra într-un stat membru, fapt înscris în permisul unic. 

Articolul 13 

Propunerea nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile cuprinse în acordurile 
comunitare sau mixte încheiate sau care urmează să fie încheiate cu ţări terţe, în 
vederea reglementării situaţiei juridice a lucrătorilor din ţările terţe, precum acordul 
SEE sau Acordul de asociere cu Turcia. Anexa 4 la documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei care însoţeşte prezenta propunere prevede o listă detaliată a acestor acorduri. 
Această excludere este valabilă în cazul în care dispoziţiile în cauză sunt legate de 
conţinutul propunerii şi vizează aceste acorduri, deciziile luate în cadrul acestora şi 
jurisprudenţa relevantă. De asemenea, propunerea nu aduce atingere instrumentelor 
internaţionale mai favorabile adoptate în cadrul Consiliului Europei care sunt aplicabile 
lucrătorilor din ţările terţe, resortisanţi ai ţărilor membre ale Consiliului Europei (Carta 
Socială Europeană din 18 octombrie 1961, Carta Socială Europeană modificată din 
1996 şi Convenţia europeană din 24 noiembrie 1977 privind statutul juridic al 
lucrătorilor migranţi). Totodată, propunerea nu trebuie să aducă atingere dispoziţiilor 
mai favorabile cuprinse în convenţiile internaţionale care interzic discriminarea pe 
motiv de origine, precum Convenţia internaţională privind drepturile economice, 
sociale şi culturale. Anexa 5 din documentul de lucru al serviciilor Comisiei care 
însoţeşte prezenta propunere cuprinde o listă a unor asemenea tratate, care specifică 
dacă acestea au fost ratificate de către toate statele membre.  
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2007/0229 (CNS) 

propunere de 

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI 

privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii din 
ţările terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor 

membre 
şi 

un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe 
teritoriul unui stat membru 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 
alineatul (3) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Parlamentului European, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,: 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor, 

întrucât: 

1. În vederea creării treptate a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, tratatul 
prevede măsuri care trebuie adoptate în materie de azil, imigrare şi protecţia 
drepturilor resortisanţilor din ţările terţe. 

2. Consiliul European a recunoscut, în cadrul reuniunii speciale de la Tampere din 
15 şi 16 octombrie 1999, necesitatea armonizării legislaţiilor interne care 
reglementează condiţiile de admisie şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe. 
În acest context, Consiliul European a afirmat, în special, că Uniunea Europeană 
trebuie să asigure un tratament echitabil resortisanţilor din ţările terţe cu şedere 
legală pe teritoriul statelor membre şi o politică de integrare mai energică al 
cărei obiectiv ar trebui să fie acordarea unor drepturi şi obligaţii comparabile cu 
cele ale cetăţenilor Uniunii Europene. În consecinţă, Consiliul European a 
solicitat Consiliului să adopte de îndată instrumentele juridice pe baza 
propunerilor Comisiei. Necesitatea atingerii obiectivelor stabilite la Tampere a 
fost reafirmată în cadrul Programului de la Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004.  

3. În contextul globalizării crescânde a pieţei forţei de muncă, UE ar trebui să 
devină mai atractivă pentru lucrătorii din ţările terţe. Acest fapt ar trebui facilitat 
prin intermediul simplificării administrative şi prin facilitarea accesului la 
informaţiile relevante. Dispoziţiile privind instituirea unei proceduri unice de 
solicitare care să conducă la emiterea în cadrul unui singur act administrativ a 
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unui titlu combinat care să includă atât permisul de şedere, cât şi cel de muncă, 
ar trebui să contribuie la simplificarea şi armonizarea normelor divergente care 
se aplică în prezent în statele membre. O asemenea simplificare procedurală a 
fost deja introdusă de către majoritatea statelor membre şi a avut ca rezultat o 
procedură mai eficientă atât pentru migranţi cât şi pentru angajatori, iar 
controlul legalităţii şederii şi ocupării unui loc de muncă de către aceştia din 
urmă a fost simplificat.  

4. Pentru a permite prima intrare pe teritoriul lor, statele membre trebuie să poată 
elibera, în timp util, un permis de şedere sau o viză, aceasta din urmă în cazul în 
care eliberează asemenea permise exclusiv pe teritoriul lor. 

5. Ar trebui stabilit un set de norme care să reglementeze procedura de analizare a 
solicitărilor pentru un permis unic. Respectivele proceduri ar trebuie să fie 
eficiente şi uşor de administrat, ţinând seama de volumul normal de lucru al 
administraţiilor statelor membre. De asemenea, acestea trebuie să fie 
transparente şi echitabile, astfel încât să ofere un nivel adecvat de certitudine 
juridică persoanelor în cauză.  

6. Condiţiile şi criteriile pe baza cărora poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic sunt stabilite de dreptul naţional, inclusiv obligaţia de a respecta 
principiul preferinţei comunitare, astfel cum este exprimat, în special, în 
dispoziţiile relevante din Actele de aderare din 16 aprilie 2003 şi 25 aprilie 
2005.  

7. Permisul unic ar trebui să adopte modelul armonizat de permis de şedere, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 de instituire a unui model 
uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe1, care să permită 
statelor membre să introducă date, în special cu privire la permisiunea ca o 
persoană să ocupe sau nu un loc de muncă. De asemenea, statele membre ar 
trebui să menţioneze nu numai în cadrul permisului unic, ci în toate permisele de 
şedere emise – în vederea unui control mai eficace al migraţiei – datele privind 
permisiunea de a munci, indiferent de tipul de permis sau titlul de şedere pe baza 
căruia resortisantului ţării terţe i s-a permis accesul pe teritoriul unui stat 
membru sau la piaţa forţei de muncă a acestuia. 

8. Resortisanţilor din ţările terţe care deţin un document de călătorie valabil şi a un 
permis unic emis de un stat membru care aplică acquis-ul Schengen în totalitate, 
ar trebui să li se permită accesul şi să se deplaseze libera circulaţie pe teritoriul 
statelor membre care aplică în totalitate acquis-ul Schengen, pentru o perioadă 
de până la trei luni, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 562/2006 al 
Parlamentului European şi Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui 
Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 
(Codul Frontierelor Schengen)2 şi articolul 21 din acquis-ul Schengen – 
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre 
Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania 

                                                 
1 JO L 157, 15.06.2002, p. 1. 
2 JO L 105, din 13.4.2006, p.1. 
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şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele 
comune ale acestora (Convenţia de punere în aplicare a acquis-ului Schengen)3. 

9. În absenţa unei legislaţii comunitare orizontale, drepturile resortisanţilor din 
ţările terţe variază în funcţie de naţionalitatea acestora şi de statele membre în 
care ocupă un loc de muncă. Resortisanţii nu au aceleaşi drepturi ca ale 
cetăţenilor statelor membre sau ale altor cetăţeni ai UE. În vederea dezvoltării în 
continuare a unei politici coerente în domeniul imigraţiei, pentru a reduce 
discrepanţa dintre drepturile cetăţenilor UE şi ale resortisanţilor din ţările terţe 
care lucrează în mod legal, precum şi pentru a completa acquis-ul existent în 
domeniul migraţiei, ar trebui prevăzut un set de drepturi, în special cu 
menţionarea domeniilor de politică în care egalitatea de tratament în raport cu 
proprii resortisanţi este prevăzută pentru acei lucrători din ţările terţe cărora li s-
a permis accesul pe teritoriul statelor membre, dar care nu au dobândit încă 
statutul de rezidenţi pe termen lung. Scopul acestor dispoziţii este de a se stabili 
condiţii unitare în ansamblul UE, de a recunoaşte că resortisanţii din ţările terţe 
care lucrează în mod legal pe teritoriul unui stat membru contribuie la creşterea 
economiei europene prin munca prestată şi prin plata impozitelor, precum şi de a 
oferi protecţie împotriva concurenţei neloiale dintre proprii resortisanţi şi 
resortisanţii din ţările terţe, rezultată din eventuala exploatare a acestora din 
urmă. 

10. Toţi resortisanţii din ţările terţe cu şedere legală şi care lucrează în unul din 
statele membre, ar trebui să beneficieze de cel puţin acelaşi set comun de 
drepturi, sub forma egalităţii de tratament cu proprii resortisanţi ai respectivului 
stat membru gazdă, indiferent de scopul iniţial sau motivul pentru care au fost 
admişi pe teritoriul statului membru. Dreptul la egalitatea de tratament în 
domeniile specificate de prezenta directivă trebuie garantate nu numai acelor 
resortisanţi din ţările terţe care au fost admişi pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă, dar şi celor admişi pentru alte scopuri şi cărora 
li s-a permis accesul la piaţa forţei de muncă a respectivului stat membru, 
conform altor dispoziţii ale dreptului comunitar sau naţional, inclusiv membrii 
de familie ai lucrătorilor din ţările terţe cărora li s-a permis accesul pe teritoriul 
statelor membre, în conformitate cu Directiva CE nr. 2003/86/CE a Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei4, resortisanţii din 
ţările terţe care au fost admişi în conformitate cu Directiva nr. 2004/114/CE a 
Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților 
țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată 
sau servicii de voluntariat5 şi resortisanţii ţărilor terţe cărora li s-a permis 
accesul conform Directivei nr. 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 
privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul 
desfășurării unei activități de cercetare științifică6.  

                                                 
3 JO L 239, 22.09.2000, p. 19. 
4 JO L 251, 3.10.2003, p. 12. 
5 JO L 375, 23.12.2004, p.12. 
6 JO L 289, 3.11.2005, p. 15; 
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11. Resortisanţii din ţările terţe care au obţinut statutul de rezidenţi pe termen lung 
în conformitate cu Directiva nr. 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 a 
Consiliului privind statutul resortisanţilor din ţările terţe care sunt rezidenți pe 
termen lung7 nu fac obiectul prezentei directive datorită statutului privilegiat al 
acestora şi tipului special de permis de şedere - „rezident pe termen lung - CE”.  

12. Resortisanţilor din ţările terţe care fac obiectul Directivei nr. 96/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii8, atât timp cât sunt detaşaţi 
într-un stat membru, şi resortisanţilor din ţările terţe care intră pe teritoriul unui 
stat membru în virtutea unor angajamente cuprinse într-un acord internaţional 
care facilitează accesul şi şederea temporară a anumitor categorii de persoane 
fizice implicate în activităţi comerciale şi de investiţii, nu ar trebui să li se aplice 
prezenta directivă întrucât nu sunt consideraţi ca parte a pieţei forţei de muncă a 
statului membru respectiv.  

13. Resortisanţii din ţările terţe care au fost admişi pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă cu titlu sezonier pentru o durată maximă de şase 
luni în cadrul unei perioade de douăsprezece luni, nu fac obiectul prezentei 
directivei, dat fiind statutul temporar al acestora.  

14. Dreptul la egalitatea de tratament, în anumite domenii de politică, trebuie strâns 
corelat cu şederea legală a resortisantului ţării terţe şi cu accesul oferit pe piaţa 
muncii unui stat membru, fapt consacrat de permisul unic care autorizează atât 
şederea cât şi ocuparea unui loc de muncă, precum şi de alte permise de şedere 
emise pentru alte scopuri, care conţin informaţii privind permisiunea de a munci. 

15. Calificările profesionale dobândite de către resortisantul unei ţări terţe în alte 
state membre ar trebui recunoscute în acelaşi mod ca pentru cetăţenii Uniunii iar 
cele obţinute într-o ţară terţă ar trebui luate în considerare în conformitate cu 
dispoziţiile din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi Consiliului 
din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale9.  

16. Resortisanţii ţărilor terţe care lucrează pe teritoriul unui stat membru ar trebui să 
beneficieze de egalitate de tratament în ceea ce priveşte securitatea socială. 
Ramurile securităţii sociale sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 
din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu 
lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi cu 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii10. Regulamentul CE 
nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 care extinde dispoziţiile 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi Regulamentului (CEE) nr. 
574/72 la resortisanţii din ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor acestora, 
exclusiv pe motive de cetăţenie11, extinde dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 
1408/1971 la resortisanţii din ţările terţe care îşi au reşedinţa în mod legal pe 

                                                 
7 JO L 16, 23.01.2004, p. 44. 
8 JO L 18, 21.1.1997, p. 1. 
9 JO L 255, 30.09.2005, p. 22. 
10 JO L 149, 5.7.1971, p. 2. 
11 JO L 124, 20.05.2003, p. 1. 
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teritoriul Uniunii Europene, aflaţi într-o situaţie cu caracter transfrontalier. 
Dispoziţiile prezentei propuneri privind egalitatea de tratament în domeniul 
securităţii sociale se aplică, de asemenea, persoanelor care sosesc într-un stat 
membru direct dintr-o ţară terţă. Cu toate acestea, prezenta directivă nu trebuie 
să acorde mai multe drepturi decât cele deja prevăzute de legislaţia comunitară 
în domeniul securităţii sociale pentru resortisanţii din ţările terţe care au 
elemente cu caracter transfrontalier între statele membre.  

17. Având în vedere că obiectivele acţiunii propuse – şi anume stabilirea unei 
proceduri unice de solicitare în vederea emiterii unui permis unic pentru ca 
resortisanţii din ţările terţe să ocupe un loc de muncă pe teritoriul unui stat 
membru, precum şi garantarea de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu 
şedere legală într-un stat membru – nu pot fi atinse într-o măsură suficientă de 
către statele membre şi, ca urmare, având în vedere anvergura şi efectele 
acţiunii, ele pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 
din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat 
de articolul menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
pentru a atinge obiectivele în cauză. 

18. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi trebuie 
pusă în aplicare în mod corespunzător. 

19. Statele membre trebuie să pună în aplicare dispoziţiile prezentei directive fără 
discriminare pe motiv de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă 
natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în special în conformitate cu Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică12 şi cu 
Directiva nr. 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de stabilire a unui 
cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 
muncă şi ocuparea forţei de muncă13. 

20. [În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit 
şi Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene, şi fără a aduce atingere articolului 4 din 
protocolul menţionat, aceste state membre nu participă la adoptarea prezentei 
directive şi nu au nici o obligaţie în temeiul acesteia şi nici nu fac obiectul 
aplicării sale.] 

21. În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, 
anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a 

                                                 
12 JO L 180, 19.7.2000, p. 22 
13 JO L 303,2.12.2000, p. 16 
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Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive 
şi nu este obligată în temeiul acesteia şi nici nu face obiectul aplicării sale, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Articolul 1 

Scopul 

Scopul prezentei directive este de a stabili: 

(a) o procedură unică de solicitare în vederea emiterii unui permis unic pentru 
resortisanţii din ţările terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul 
unuia dintre statele membre, astfel încât să se simplifice procedura de admisie a acestora 
şi să se faciliteze controlul statutului acestora şi 

(b) un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul 
unui stat membru. 

Articolul 2 

Definiţie 

În sensul prezentei directive: 

(a) „resortisant dintr-o ţară terţă” înseamnă orice persoană care nu este cetăţean al 
Uniunii în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat; 

(b) „lucrător dintr-o ţară terţă” înseamnă orice resortisant al unei ţări terţe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru şi căruia i s-a acordat dreptul la muncă 
legală în statul membru respectiv;  

(c) „permis unic” înseamnă orice autorizare emisă de autorităţile unui stat membru, 
care conferă unui resortisant dintr-o ţară terţă dreptul de şedere legală şi de a 
ocupa un loc de muncă pe teritoriul acestuia;  

(d) „procedură unică de solicitare ” înseamnă orice procedură care conduce, în baza 
unei solicitări introduse de către resortisantul unei ţări terţe în vederea obţinerii 
dreptului de şedere legală şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul unui stat 
membru, la decizia de emitere a unui permis unic pentru resortisantul dintr-o 
ţară terţă. 
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Articolul 3 

Domeniul de aplicare 

1. Prezenta directivă se aplică: 

a) resortisanţilor din ţările terţe care urmăresc acordarea dreptului de şedere şi ocuparea 
unui loc de muncă pe teritoriul unui stat membru, şi 

b) lucrătorilor din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru. 

2. Prezenta directivă nu se va aplica resortisanţilor din ţările terţe: 

(a) care sunt membri de familie ai unor cetăţeni ai Uniunii Europene care au exercitat sau 
exercită dreptul la liberă circulaţie în cadrul Comunităţii; 

(b) care fac obiectul Directivei 96/71/CE pe durata detaşării; 

(c) care intră pe teritoriul unui stat membru în temeiul unor angajamente cuprinse într-un 
acord internaţional de facilitare a accesului şi şederii temporare a anumitor categorii de 
persoane fizice care desfăşoară activităţi comerciale şi de investiţii, în special persoanele 
transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi, furnizorii de servicii contractuale şi stagiarii 
licenţiaţi în cadrul angajamentelor încheiate de Comunitatea Europeană în contextul 
GATS;  

(d) cărora li s-a permis accesul pe teritoriul unui stat membru pentru o perioadă care nu 
depăşeşte şase luni în cadrul unui interval de douăsprezece luni, pentru a lucra cu titlu 
sezonier;  

(e) care au solicitat recunoaşterea statutului de refugiat şi a căror solicitare nu a făcut încă 
obiectul unei decizii definitive; 

(f) resortisanţii ţărilor terţe care se află într-un stat membru în calitate de solicitanţi ai 
unei forme de protecţie internaţională sau sub incidenţa unor regimuri de protecţie 
temporară; 

(g) care au obţinut statutul de rezident pe termen lung în conformitate cu Directiva 
2003/109/CE; 

(h) a căror expulzare a fost suspendată pentru motive de fapt sau de drept.  

Capitolul II 

Procedura unică de solicitare şi permisul unic 

Articolul 4 

Procedura unică de solicitare  
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1. Solicitarea pentru obţinerea dreptului de şedere şi muncă pe teritoriul unuia din statele 
membre se prezintă în cadrul unei proceduri unice de solicitare. 

2. Statele membre analizează solicitarea şi adoptă o decizie de acordare, modificare sau 
reînnoire a permisului unic, dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele specificate în dreptul 
naţional. Decizia de acordare, modificare sau reînnoire a permisului unic instituie un titlu 
combinat, în cadrul unui singur act administrativ, care cuprinde atât permisul de şedere, 
cât şi cel de muncă.  

Articolul 5 

Autoritatea competentă 

1. Statele membre desemnează autoritatea competentă să primească solicitările şi să 
emită permisul unic. 

2. Autoritatea desemnată prelucrează solicitarea şi adoptă o decizie legată de aceasta cât 
mai rapid posibil, dar nu mai târziu de trei luni de la data introducerii solicitării. 

Termenul prevăzut la primul alineat poate fi prelungit în situaţii excepţionale determinate 
de complexitatea examinării solicitării. 

3. Autoritatea desemnată va notifica în scris solicitantul asupra deciziei sale, în 
conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de legislaţia relevantă. 

4. În cazul în care informaţiile care susţin solicitarea sunt necorespunzătoare, autoritatea 
desemnată notifică solicitantul cu privire la informaţiile suplimentare necesare. Termenul 
specificat la alineatul 2 se suspendă până la primirea de către autoritatea competentă 
desemnată a informaţiilor suplimentare necesare. 

Articolul 6 

Permisul unic 

1. Statele membre emit permisul unic şi pe baza modelului uniform prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 şi cu menţionarea informaţiilor legate de acordarea 
permisiunii de a ocupa un loc de muncă în conformitate cu anexa A, punctul 7.5-9. 

2. Statele membre nu emit alte permise suplimentare, în special permise de muncă de 
orice natură ca dovadă a accesului acordat la piaţa forţei de muncă . 

Articolul 7 

Permise de şedere emise pentru alte scopuri decât cel de a ocupa un loc de muncă 

1.Atunci când emit permise de şedere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1030/2002, statele membre menţionează informaţiile privind dreptul de a ocupa un loc de 
muncă, indiferent de tipul de permis.  

2. Statele membre nu emit permise suplimentare, în special permise de muncă de orice 
natură ca dovadă a accesului acordat la piaţa forţei de muncă.  
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Articolul 8 

Căi de atac 

1. Orice decizie de respingerea a unei solicitări privind acordarea, modificarea sau 
reînnoirea, suspendarea sau retragerea permisului unic pe baza criteriilor prevăzute în 
dreptul naţional sau comunitar, se motivează în mod corespunzător în cadrul unei 
notificări scrise. 

2. Orice decizie de respingere a unei solicitări, de neacordare, modificare sau reînnoire, 
suspendare sau retragere a permisului unic este atacabilă în faţa instanţelor statului 
membru în cauză. Notificarea menţionează posibilele căi de atac pe care le are la 
dispoziţie şi termenul în care poate acţiona.  

Articolul 9 

Accesul la informaţie  

Statele membre iau măsurile necesare pentru a informa resortisantul ţării terţe şi viitorul 
angajator cu privire la toate documentele justificative necesare pentru ca acesta să 
prezinte o solicitare completă.  

Articolul 10 

Taxe 

Statele membre pot cere solicitanţilor să plătească taxele de prelucrare a solicitărilor, în 
conformitate cu prezenta directivă. Nivelul acestora trebuie să fie proporţional şi poate fi 
bazat pe principiul serviciului efectiv furnizat.  

Articolul 11 

Drepturile acordate în temeiul permisului unic  

1. Pe durata valabilităţii sale, permisul unic va acorda deţinătorului acestuia cel puţin 
următoarele drepturi: 

(a) dreptul de a intra, a reintra şi de şedere pe teritoriul statului membru care emite 
permisul unic;  

(b) dreptul de tranzit pe teritoriul altor state membre în vederea exercitării drepturilor 
menţionate la litera (a); 

(c) dreptul de acces liber la întreg teritoriul statului membru emitent al permisului unic, 
în limitele prevăzute de legislaţia naţională din motive de securitate;  

(d) exercitarea activităţilor autorizate în baza permisului unic;  

(e) dreptul de a fi informat în legătură cu drepturile acordate de permisul unic în virtutea 
prezentei directive sau a legislaţiei naţionale. 
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Capitolul III 

Dreptul la egalitatea de tratament 

Articolul 12 

1. Lucrătorii din ţările terţe vor beneficia de egalitatea de tratament cu lucrătorii 
naţionali, cel puţin în legătură cu următoarele: 

(a) condiţii de lucru, inclusiv în ceea ce priveşte remunerarea şi concedierea, precum şi în 
materie de sănătate şi siguranţă la locul de muncă;  

(b) libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie care reprezintă lucrătorii 
sau angajatorii sau la orice altă organizaţie ai cărei membri desfăşoară o activitate 
specifică, inclusiv beneficiile pe care le oferă o asemenea organizaţie, fără a aduce 
atingere dispoziţiilor naţionale în materie de ordine şi securitate publică.  

(c) educaţie şi formare profesională; 

(d) recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a altor calificări profesionale, în 
conformitate cu procedurile naţionale aplicabile; 

(e) ramurile securităţii sociale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 

1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu 

lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi cu familiile 

acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. Se aplică, în consecinţă, Regulamentul 

CEE nr. 859/2003 de extindere a dispoziţiilor din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 şi 

Regulamentului său de aplicare (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii din ţări terţe care nu fac 

obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie. 

(f) plata drepturilor de pensie acumulate atunci când se mută în alt stat membru; 

(g) beneficii fiscale; 

(h) accesul la bunuri si servicii şi la bunurile şi serviciile pentru populaţie, inclusiv la 
procedurile de obţinere a locuinţelor şi la asistenţa acordată de serviciile de ocupare a 
forţei de muncă.  

2. Statele membre pot restrânge egalitatea de tratament în raport cu proprii lucrători :  

(a) prin solicitarea unei dovezi privind cunoaşterea corespunzătoare a limbii pentru acces 
la educaţie şi formare. Accesul la studiile universitare poate fi obiectul îndeplinirii unor 
cerinţe preliminare specifice în materie de educaţie.  

(b) prin limitarea drepturilor acordate în temeiul paragrafelor 1 litera(c) în ceea ce 
priveşte bursele de studii; 
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(c) prin limitarea drepturilor acordate în temeiul paragrafului 1 litera (h) privind 
locuinţele de stat la cazurile în care resortisanţii din ţările terţe au avut ori au dreptul de 
şedere pe teritoriul statului membru pentru o perioada de cel puţin trei ani; 

(d) prin restrângerea drepturilor acordate în temeiul alineatului 1, literele (a), (b) şi (g) 
acelor lucrători din ţările terţe care au un loc de muncă. 

(e) prin restrângerea drepturilor acordate în temeiul alineatului 1 litera (e) lucrătorilor din 
ţările terţe care au un loc de muncă, cu excepţia ajutorului de şomaj.  

Articolul 13 

Dispoziţii mai favorabile 

1. Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile: 

(a) din dreptul comunitar, inclusiv din acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate între 
Comunitate sau Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi una sau mai multe ţări 
terţe, pe de altă parte. 

(b) din acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între unul sau mai multe state 
membre şi una sau mai multe ţări terţe. 

2. Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta sau de a 
menţine dispoziţii mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică. 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

Articolul 14 

Fiecare stat membru asigura pune la dispoziţia publicului informaţiile actualizate cu 
regularitate privind condiţiile de acces şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pe 
teritoriul acestuia cu scopul de a ocupa un loc de muncă.  

Raportarea 

Articolul 15 

1. În mod periodic şi pentru prima dată în cel mult trei ani de la data menţionată la 
articolul 16, Comisia raportează Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la aplicarea prezentei directive în statele membre şi propune, după caz, 
modificările necesare.  



 

RO 24   RO 

2. Anual şi pentru prima dată nu mai târziu de 1 aprilie [la un an după expirarea 
datei de transpunere a prezentei directive], statele membre comunică Comisiei şi 
celorlalte state membre prin reţeaua stabilită de Decizia 2006/688/CE, datele 
statistice privind numărul de resortisanţi din ţările terţe cărora li s-a acordat, 
reînnoit sau retras un permis unic pe durata anului calendaristic anterior, cu 
specificarea naţionalităţii şi a profesiei. De asemenea, vor fi comunicate şi datele 
statistice privind membrii de familie admişi.  

Transpunerea 

Articolul 16 

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei directive până la…….. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective şi un tabel de corespondenţă 
între dispoziţiile respective şi prezenta directivă. 

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

2. Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe 
care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Intrarea în vigoare  

Articolul 17 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Destinatari 

Articolul 15 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles,  

 Pentru Consiliu 
 Preşedintele 
  


