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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de directivă se înscrie în contextul obiectivului Uniunii Europene de a 
instaura o politică globală în materie de imigrare; este vorba despre o propunere-cadru pentru 
cetățenii din țări terțe care are un dublu obiectiv:

a) să creeze o procedură unică pentru solicitarea permiselor de ședere și de muncă într-un stat 
membru;

b) să acorde lucrătorilor din țări terțe cu ședere legală pe teritoriul în Uniunea Europeană un 
set uniform de drepturi minime, pe baza egalității de tratament cu lucrătorii resortisanți din 
statele membre.

Această propunere a fost deja dezbătută în cadrul Consiliului și a făcut obiectul unei rezoluții 
a Parlamentului European (raportul Gaubert-Jeleva din 20 noiembrie 2008) adoptate în cadrul 
procedurii de consultare conform Tratatului de instituire a Comunității Europene (TCE) în 
versiunea veche. Noua procedură legislativă (procedura legislativă ordinară) aplicabilă acestei 
propuneri în temeiul noului Tratat privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) justifică 
elaborarea unei noi rezoluții a Parlamentului European. 

Raportorul dorește să sublinieze că acest raport trebuie să se limiteze la chestiunile care relevă 
de competența exclusivă a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(EMPL), și anume considerentele 9, 12, 15 și 16, articolul 2 litera (b), articolul 3 alineatul (2) 
litera (b), articolul 12 (cu excepția tezei introductive de la primul paragraf) și articolul 13, cu 
excepția cazului în care raportorul sau un alt membru al comisiei decide să prezinte 
amendamente Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) privind aspecte 
ale propunerii care nu țin de competența exclusiv a Comisiei EMPL.

Propunerea face parte dintr-un pachet de inițiative legislative pe care Comisia l-a anunțat în 
2007. Documentul analizat ar trebui să constituie directiva-cadru și cel mai mic numitor 
comun aplicabil directivelor specifice în domeniul migrației care fac parte din pachet 
(sancțiuni împotriva angajatorilor de lucrători ilegali, lucrători calificați, lucrători sezonieri, 
stagiari remunerați și persoane transferate temporar de societatea lor).

Ar fi fost logic ca dezbaterea asupra acestui pachet să fi demarat cu propunerea-cadru, iar pe 
baza acordului obținut cu privire la propunerea respectivă să se dezbată apoi propunerile 
specifice. Din păcate, lucrurile nu au stat așa, iar Uniunea a adoptat deja directivele privind 
sancțiunile aplicate angajatorilor (Directiva 2009/52/CE) și privind lucrătorii cu înaltă 
calificare (Directiva 2009/50/CE). Nerespectarea acestei ordini logice ne obligă deci să 
lucrăm plecând de la situația dată. Astfel, analizând drepturile aplicabile lucrătorilor din țări 
terțe care fac obiectul prezentei propuneri, trebuie să vedem ce drepturi le-au fost acordate 
lucrătorilor cu înaltă calificare pentru a evita contradicțiile și pentru a asigura un minimum de 
coerență și omogenitate între cele două texte. În acest sens, trebuie să ținem seama de 
drepturile pe care Uniunea Europeană le acordă deja lucrătorilor care au drept de ședere de 
lungă durată (Directiva 2003/109/CE), resortisanților din țări terțe care sunt admiși pentru 
studii, schimburi de elevi, programe de formare neremunerate sau activități de voluntariat 
(Directiva 2004/114/CE) sau resortisanților din țări terțe admiși în scopul desfășurării de 
cercetări științifice (Directiva 2005/71/CE). 
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Problema principală pe care o cauzează propunerea de directivă este faptul că norma-cadru și 
caracterul orizontal care ne fuseseră anunțate sunt afectate de excluderi din domeniul de 
aplicare și derogări privind drepturile anumitor grupuri specifice. Raportorul pentru aviz 
consideră că acest lucru dăunează obiectivului fundamental al directivei, și anume garantarea 
egalității de tratament, în domeniile socioeconomic și al muncii, pentru toți lucrătorii din țări 
terțe care lucrează legal în Uniune față de cetățenii Uniunii. 

Această egalitate este justificată de motive elementare de justiție socială și echitate și în semn 
de recunoștință pentru contribuția pe care migranții o aduc la economia Uniunii prin munca 
lor, dar și prin impozitele și cotizațiile sociale pe care le plătesc. În mod similar, acest lucru va 
contribui la reducerea concurenței neloiale, va face mai dificilă practica muncii la negru și va 
împiedica victimizarea lucrătorilor din țări terțe prin exploatare și excludere socială. Stabilirea 
unui set minim de drepturi este importantă pentru a crea reguli omogene în întreaga Uniune în 
ceea ce privește lucrătorii legali proveniți din țări terțe, indiferent de statul membru de 
reședință. 

Stabilirea acestui set de drepturi pentru toți migranții legali, fără excepții și cu un număr 
minim de derogări, este indispensabilă pentru realizarea angajamentelor noastre cu privire la 
integrarea și respectarea celor care lucrează legal în Uniune, recunoscându-le astfel 
demnitatea și contribuția la dezvoltarea economică și socială a Uniunii. 

Pentru a ameliora caracterul orizontal al acestei directive și pentru ca ea să devină un punct de 
referință și un cadru pentru viitoarele directive referitoare la anumite grupuri specifice, este 
oportun să se precizeze că niciunul dintre aceste grupuri, în special cel al lucrătorilor 
sezonieri, nu ar trebui să fie exclus din domeniul de aplicare al directivei, contrar celor 
preconizate de Comisie. Directivele specifice trebuie să determine în mod concret condițiile 
de acces în Uniune și, eventual, drepturile specifice, dar fără a crea piedici în ceea ce privește 
aplicarea unui tratament just, echitabil și egal tuturor migranților legali, conform obiectivelor 
directivei-cadru.

Raportorul pentru aviz consideră că nu este corect nici faptul că, în propunerea Comisiei, 
aspecte esențiale privind protecția sunt lăsate la discreția statelor membre. Este evident că 
situația pieței muncii și necesarul de mână de lucru străină, precum și calificarea mai înaltă 
sau mai redusă a acesteia diferă de la un stat membru la altul. Cu toate acestea, într-un mediu 
atât de eterogen, este util și necesar să se definească un set norme de tipul celui mai mic 
numitor comun care să ne permită să avansăm spre o politică europeană comună, coerentă și 
justă în materie de migrație care să aibă o contribuție eficace la integrarea socială și 
profesională a migranților.

AMENDAMENTELE

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:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În absența unei legislații comunitare 
orizontale, drepturile resortisanților din 
țările terțe variază în funcție de 
naționalitatea acestora și de statele membre 
în care ocupă un loc de muncă. 
Resortisanții nu au aceleași drepturi ca ale 
cetățenilor statelor membre sau ale altor 
cetățeni ai UE. În vederea dezvoltării în 
continuare a unei politici coerente în 
domeniul imigrației, pentru a reduce 
discrepanța dintre drepturile cetățenilor UE 
și ale resortisanților din țările terțe care 
lucrează în mod legal, precum și pentru a 
completa acquis-ul existent în domeniul 
migrației, ar trebui prevăzut un set de 
drepturi, în special cu menționarea 
domeniilor de politică în care egalitatea de 
tratament în raport cu proprii resortisanți 
este prevăzută pentru acei lucrători din 
țările terțe cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul statelor membre, dar care nu au 
dobândit încă statutul de rezidenți pe 
termen lung. Scopul acestor dispoziții este 
de a se stabili condiții unitare în ansamblul 
UE, de a recunoaște că resortisanții din 
țările terțe care lucrează în mod legal pe 
teritoriul unui stat membru contribuie la 
creșterea economiei europene prin munca 
prestată și prin plata impozitelor, precum și 
de a oferi protecție împotriva concurenței 
neloiale dintre proprii resortisanți și 
resortisanții din țările terțe, rezultată din 
eventuala exploatare a acestora din urmă.

(9) În absența unei legislații orizontale a 
Uniunii, drepturile resortisanților din țările 
terțe variază în funcție de naționalitatea 
acestora și de statele membre în care ocupă 
un loc de muncă. Resortisanții nu au 
aceleași drepturi ca ale cetățenilor statelor 
membre sau ale altor cetățeni ai UE. În 
vederea dezvoltării în continuare a unei 
politici coerente în domeniul imigrației, 
pentru a reduce discrepanța dintre 
drepturile cetățenilor UE și ale 
resortisanților din țările terțe care lucrează 
în mod legal, precum și pentru a completa 
acquis-ul existent în domeniul migrației, ar 
trebui prevăzut un set de drepturi socio-
economice și în materie de muncă, în 
special cu menționarea domeniilor de 
politică în care egalitatea de tratament în 
raport cu proprii resortisanți este prevăzută 
pentru acei lucrători din țările terțe cărora li 
s-a permis accesul pe teritoriul statelor 
membre, dar care nu au dobândit încă 
statutul de rezidenți pe termen lung. Scopul 
acestor dispoziții este de a instaura un nivel 
minim de echitate în ansamblul UE, de a 
recunoaște că resortisanții din țările terțe 
care lucrează în mod legal pe teritoriul unui 
stat membru contribuie la creșterea 
economiei europene prin munca prestată și 
prin plata impozitelor, precum și de a oferi 
protecție împotriva concurenței neloiale 
dintre proprii resortisanți și resortisanții din 
țările terțe, rezultată din eventuala 
exploatare a acestora din urmă. Fără a 
aduce atingere interpretării conceptului 
de relație de muncă definit de legislația 
Uniunii, termenul de „lucrător dintr-o 
țară terță”, astfel cum este definit la 
articolul 2 litera (b) din prezenta directivă, 
desemnează orice resortisant al unei țări 
terțe care a fost admis pe teritoriul unui 
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stat membru, cu ședere legală și căruia i 
s-a acordat drept de muncă în temeiul 
dreptului intern sau în conformitate cu 
practica națională din statul membru 
respectiv.

Justificare

Această propunere vizează să clarifice faptul că definiția unui „lucrător dintr-o țară terță” 
nu influențează interpretarea conceptului de relație de muncă din orice alt instrument 
legislativ din UE, având în vedere faptul că nu există o definiție uniformă a conceptului de 
„relație de muncă” în domeniul dreptului muncii în UE. În plus, definiția propusă de Comisie 
pare să difere de definițiile actuale aplicate în anumite state membre.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Resortisanților din țările terțe care 
fac obiectul Directivei nr. 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, 
atât timp cât sunt detașați într-un stat 
membru, și resortisanților din țările terțe 
care intră pe teritoriul unui stat membru 
în virtutea unor angajamente cuprinse 
într-un acord internațional care 
facilitează accesul și șederea temporară a 
anumitor categorii de persoane fizice 
implicate în activități comerciale și de 
investiții, nu ar trebui să li se aplice 
prezenta directivă întrucât nu sunt 
considerați ca parte a pieței forței de 
muncă a statului membru respectiv.

(12) Resortisanții din țările terțe care sunt 
lucrători detașați nu fac obiectul prezentei 
directive. Acest lucru nu ar trebui să 
împiedice resortisanții din țările terțe cu 
ședere legală și angajați legal într-un stat 
membru care sunt detașați într-un alt stat 
membru să beneficieze în continuare de 
același tratament ca și resortisanții din 
statul membru de origine pe durata 
detașării lor în ceea ce privește condițiile 
de angajare care nu sunt afectate de 
aplicarea Directivei 96/79/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii1.

1  JO L 18, 21.01.1997, p. 1.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează (16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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pe teritoriul unui stat membru ar trebui să 
beneficieze de egalitate de tratament în 
ceea ce privește securitatea socială. 
Ramurile securității sociale sunt definite în 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 din 14 
iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați, persoanele care desfășoară 
activități independente și cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității. Regulamentul CE nr. 
859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 
care extinde dispozițiile Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și 
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la 
resortisanții din țări terțe care nu fac 
obiectul dispozițiilor acestora, exclusiv pe 
motive de cetățenie, extinde dispozițiile 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/1971 la 
resortisanții din țările terțe care își au 
reședința în mod legal pe teritoriul 
Uniunii Europene, aflați într-o situație cu 
caracter transfrontalier. Dispozițiile 
prezentei propuneri privind egalitatea de 
tratament în domeniul securității sociale se 
aplică, de asemenea, persoanelor care 
sosesc într-un stat membru direct dintr-o 
țară terță. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu trebuie să acorde mai multe 
drepturi decât cele deja prevăzute de 
legislația comunitară în domeniul 
securității sociale pentru resortisanții din 
țările terțe care au elemente cu caracter 
transfrontalier între statele membre.

pe teritoriul unui stat membru ar trebui să 
beneficieze de egalitate de tratament în 
ceea ce privește securitatea socială. 
Ramurile securității sociale sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. 
Dispozițiile prezentei propuneri privind 
egalitatea de tratament în domeniul 
securității sociale se aplică, de asemenea, 
persoanelor care sosesc într-un stat 
membru direct dintr-o țară terță.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Dreptul Uniunii nu limitează 
competența statelor membre de a-și 
organiza propriile regimuri de securitate 
socială. În lipsa unei armonizări la 
nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat 
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membru trebuie să stabilească condițiile 
în temeiul cărora sunt acordate prestațiile 
de securitate socială, precum și valoarea 
acestor prestații și perioada de timp 
pentru care sunt acordate. Cu toate 
acestea, atunci când își exercită această 
competență, statele membre ar trebui să 
respecte dreptul Uniunii. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Statele membre ar trebui să ratifice 
Convenția internațională privind protecția 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și 
ale membrilor familiilor acestora, 
adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 18 
decembrie 1990.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „lucrător dintr-o țară terță” înseamnă 
orice resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru și 
căruia i s-a acordat dreptul la muncă legală
în statul membru respectiv;

(b) „lucrător dintr-o țară terță” înseamnă, 
fără a aduce atingere interpretării 
conceptului de relație de muncă definit de 
legislația Uniunii, orice resortisant al unei 
țări terțe care a fost admis pe teritoriul unui 
stat membru, cu ședere legală și căruia i s-
a acordat dreptul la muncă în temeiul 
dreptului intern sau în conformitate cu 
practica națională din statul membru 
respectiv;
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) care fac obiectul Directivei 96/71/CE 
pe durata detașării și nu aduce atingere 
responsabilității statelor membre 
referitoare la accesul și admiterea 
resortisanților din țările terțe pe propriile 
piețe ale muncii;

Justificare
Este foarte important să se explice faptul că directiva propusă, împreună cu Directiva 
96/71/CE nu afectează responsabilitatea statelor membre referitoare la accesul 
resortisanților țărilor terțe pe propriile piețe ale muncii. Dreptul statelor membre de a decide 
pe cine admit pe propriile piețe ale muncii nu trebuie subminat.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condiții de lucru, inclusiv în ceea ce 
privește remunerarea și concedierea, 
precum și în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă;

(a) condițiile de lucru, inclusiv în ceea ce 
privește remunerarea, concedierea, 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
timpul de lucru, concediul și măsurile 
disciplinare, luând în considerare 
acordurile generale colective în vigoare; 

Justificare
Extinderea domeniului de aplicare pentru a include egalitatea de tratament.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ramurile securității sociale, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 din 14 iunie 1971 privind 

(e) ramurile securității sociale, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European 
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aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați, 
persoanele care desfășoară activități 
independente și cu familiile acestora care 
se deplasează în cadrul Comunității. Se 
aplică, în consecință, Regulamentul CEE 
nr. 859/2003 de extindere a dispozițiilor 
din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și 
Regulamentului său de aplicare (CEE) 
nr. 574/72 la resortisanții din țări terțe 
care nu fac obiectul dispozițiilor 
respective exclusiv pe motive de cetățenie.

și al Consiliului;

Justificare

Noua legislație privind coordonarea sistemelor de securitate socială va fi Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) beneficii fiscale; (g) beneficii fiscale, cu condiția ca 
lucrătorul să aibă domiciliul fiscal în 
statul membru în cauză; 

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) accesul la bunuri si servicii și la 
bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 
locuințelor și la asistența acordată de 
serviciile de ocupare a forței de muncă.

(h) accesul la bunuri si servicii și la 
bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 
locuințelor și la asistența și serviciile de
consultanță acordate de serviciile de 
ocupare a forței de muncă, în conformitate 
cu legislația națională.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul paragrafului 1 litera (h) privind 
locuințele de stat la cazurile în care 
resortisanții din țările terțe au avut ori au 
dreptul de ședere pe teritoriul statului 
membru pentru o perioada de cel puțin trei 
ani;

(c) impunând restricții în ceea ce privește 
aplicarea deplină a drepturilor acordate în 
temeiul paragrafului 1 litera (h) privind 
locuințele de stat la cazurile în care 
resortisanții din țările terțe au avut ori au 
dreptul de ședere pe teritoriul statului 
membru pentru o perioadă de cel mult trei 
ani;

Justificare

Acesta este un amendament tehnic vizând remedierea faptului că textul Comisiei prevede 
contrariul a ceea ce este logic, și anume că ar trebui restricționate drepturile resortisanților din 
țările terțe cu permise de ședere de scurtă durată.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul - 2 - litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prin restrângerea drepturilor acordate 
în temeiul alineatului 1 litera (e) 
lucrătorilor din țările terțe care au un loc 
de muncă, cu excepția ajutorului de 
șomaj;

(e) prin utilizarea criteriilor de reședință 
(pentru prestațiile legate de locul de 
reședință, dar nu și pentru cele legate de 
activitatea salariată), dacă permisul de 
ședere este emis în alte scopuri decât 
ocuparea unui loc de muncă, dar permite 
și desfășurarea unei activități salariate;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Lucrătorii din țările terțe care se mută 
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într-o țară terță sau urmașii unor astfel de 
lucrători care rezidă în țara terță și care 
beneficiază de drepturile lucrătorului 
respectiv primesc drepturi de pensie legală 
pentru limită de vârstă, invaliditate și 
deces, în baza ocupării anterioare a unui 
loc de muncă de către lucrătorul respectiv 
și dobândite în conformitate cu dispozițiile 
stabilite la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004 al Consiliului, în 
aceleași condiții și la același nivel ca în 
cazul cetățenilor statelor membre în 
cauză, atunci când se mută într-o țară 
terță. Statele membre pot condiționa 
aplicarea acestei dispoziții în cazul în care 
există acorduri bilaterale în care se 
recunoaște exportul reciproc al pensiilor 
și prin care se stabilește o cooperare 
tehnică.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice încălcare a 
drepturilor prevăzute în prezenta directivă 
face obiectul unor sancțiuni eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Justificare

Trebuie să existe măsuri eficace în caz de încălcare a principiului egalității de tratament, de 
exemplu de către angajatori.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice încălcare a 
drepturilor prevăzute în prezenta directivă 
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poate fi atacată în instanță. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere drepturilor și principiilor 
incluse în Carta socială europeană din 18 
octombrie 1961 și în Convenția europeană 
din 24 noiembrie 1977 privind statutul 
juridic al lucrătorilor migranți.
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