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Amendamentul 16
Sari Essayah, Carl Haglund

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 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. 
„Lucrător dintr-o țară terță”, astfel cum 
este definit la articolul 2 litera (b) din 
prezenta directivă, înseamnă, fără a aduce 
atingere interpretării conceptului de 
relație de muncă definit de legislația UE, 
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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 de muncă în contextul unei relații 
de muncă plătită în temeiul dreptului 
intern și/sau în conformitate cu practica 
națională din statul membru respectiv.

Or. en

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 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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 

(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 
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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.

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 contribuția
resortisanților din țările terțe la societatea 
europeană și de a lupta împotriva 
concurenței neloiale dintre proprii 
resortisanți și resortisanții din țările terțe, 
rezultată din eventuala exploatare a 
acestora din urmă.

Or. en

Amendamentul 18
Vilija Blinkevičiūtė

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 

(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 
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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.

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 
piața legală a forței de muncă și 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.

Or. en

Amendamentul 19
Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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 

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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. 
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. 
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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.

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. 

Or. en

Justificare

Subiectul se află în dezbatere, însoțită de actualizarea regulamentului corespunzător: aceste 
negocieri nu ar trebui abordate în prezentul considerent.

Amendamentul 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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 

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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 
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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.

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 intră într-un 
stat membru direct dintr-un stat terț, dar 
permit statelor membre să limiteze 
egalitatea de tratament la persoanele care 
au un loc de muncă. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu ar trebui să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le-a acordat deja 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
elemente transfrontaliere între statele 
membre și nici nu ar trebui să limiteze 
capacitatea statelor membre de a-și 
organiza propriile regimuri de securitate 
socială și de a stabili condițiile în care o 
persoană se poate afilia la un regim de 
securitate socială. De asemenea, prezenta 
directivă nu ar trebui să acorde drepturi 
în legătură cu situații aflate în afara 
domeniului de aplicare a legislației 
Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, 
cazul membrilor de familie care își au 
reședința într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Din perspectiva sferei de aplicare a prezentei directive - aceasta acoperind persoane care 
intră într-un stat membru în vederea ocupării unui loc de muncă, dar și persoanele al căror 
permis de reședință le permite să lucreze - menționarea existenței unor sisteme de securitate 
socială bazate pe reședință la articolul 12 este extrem de importantă, lăsând statelor membre 
posibilitatea de a restricționa aplicarea egalității de tratament cu privire la securitatea 
socială doar pentru cei care au un loc de muncă, pentru a evita modificări semnificative și 
profunde ale sistemelor de securitate socială bazate pe reședință.
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Amendamentul 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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.

(16) Resortisanții țărilor terțe care lucrează 
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. 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.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Dreptul UE nu limitează 
competența statelor membre de a-și 
organiza propriile regimuri de securitate 
socială. În lipsa unei armonizări la 
nivelul UE, legislația fiecărui stat 
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 UE. Resortisanții țărilor 
terțe care intră sub incidența prezentei 
directive ar trebui să îndeplinească 
condițiile stabilite de legislația statului 
membru competent în ceea ce privește 
afilierea la un regim de securitate socială 
sau pentru a avea dreptul la o prestație 
socială.

Or. en

Amendamentul 23
Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah, Carl Haglund

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 UE, 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 contextul unei 
relații de muncă plătită în temeiul 
dreptului intern și/sau în conformitate cu 
practica națională din statul membru 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 25
Thomas Mann

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; aceasta nu aduce 
atingere responsabilității statelor membre 
referitoare la accesul și admiterea 
resortisanților țărilor terțe pe propriile 
piețe ale muncii; dreptul statelor membre 
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de a reține sau de a introduce norme 
naționale specifice ale pieței forței de 
muncă privind imigrația nu este 
restricționat prin prezenta directivă;

Or. de

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 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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, concediul, 
programul de lucru și concedierea, 
precum și în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă, luând în 
considerare acordurile generale colective 
aflate în vigoare;

Or. en

Amendamentul 27
Pascale Gruny

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 

(a) condițiile de lucru, inclusiv în ceea ce 
privește remunerarea și concedierea, 
precum și în materie de sănătate și 
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siguranță la locul de muncă; siguranță la locul de muncă, program de 
lucru, concedii plătite și drept disciplinar;

Or. fr

Justificare

Extinderea ipotezelor pentru egalitatea de tratament.

Amendamentul 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

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 
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;

(e) 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;

Or. en

Justificare

Noua legislație privind coordonarea sistemelor de securitate socială va fi Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004.
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Amendamentul 29
Jean Lambert

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 
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;

(e) dispozițiile din legislația națională 
privind 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. Se aplică, în consecință, și 
Regulamentul însoțitor de extindere a 
coordonării sistemelor de securitate 
socială la resortisanții din țări terțe care nu 
fac obiectul dispozițiilor respective 
exclusiv pe motive de cetățenie și care își 
au reședința în mod legal pe teritoriul 
Uniunii Europene, aflați într-o situație cu 
caracter transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 30
Gesine Meissner

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.

Or. en
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Amendamentul 31
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul alineatului (1), în conformitate cu 
propria legislație națională; 

Or. de

Justificare

Principiul subsidiarității implică faptul că statul membru are dreptul de a decide legislația 
privind acordarea mai multor drepturi resortisanților din țările terțe. Cu toate acestea, 
directiva trebuie să includă cel puțin o dispoziție prin care să acorde statelor membre 
posibilitatea de a restricționa drepturile conferite la articolul 12 alineatul (1). 

Amendamentul 32
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot restrânge egalitatea 
de tratament în raport cu proprii lucrători 
doar în următoarele cazuri:

Or. en
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Amendamentul 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Jean Lambert

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;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Sari Essayah, Carl Haglund

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 

(e) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul alineatului (1) litera (e), cu 
excepția ajutorului de șomaj acordat celor 
care au dreptul la acesta în baza ocupării 
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șomaj. anterioare a unui loc de muncă în statul 
membru respectiv, resortisanților din țările 
terțe care au un loc de muncă;

Or. en

Justificare

Din perspectiva sferei de aplicare a prezentei directive - aceasta acoperind persoane care 
intră într-un stat membru în vederea ocupării unui loc de muncă, dar și persoanele al căror 
permis de reședință le permite să lucreze - menționarea existenței unor sisteme de securitate 
socială bazate pe reședință la articolul 12 este extrem de importantă, lăsând statelor membre 
posibilitatea de a restricționa aplicarea egalității de tratament cu privire la securitatea 
socială doar pentru cei care au un loc de muncă, pentru a evita modificări semnificative și 
profunde ale sistemelor de securitate socială bazate pe reședință.

Amendamentul 38
Alejandro Cercas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lucrătorii din țările terțe care se 
mută 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 sau deces, în baza ocupării 
anterioare a unui loc de muncă de către 
lucrătorul respectiv și dobândite în 
conformitate cu legislația definită 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.

Or. en
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Amendamentul 39
Gesine Meissner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en


