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Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 79 alineatul (2) litera (a) și litera 
(b),

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 79 alineatul (2) litera (a) și litera 
(b) și articolul 79 alineatul (5),

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 15 alineatul (3 ), 
articolele 27, 28, 31 și 33,

Or. en

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 102 
privind securitatea socială (standarde 
minime) a Organizației Internaționale a 
Muncii,
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Or. en

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 5c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 118 
privind egalitatea de tratament (securitate 
socială) a Organizației Internaționale a 
Muncii,

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 5d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 143 
privind lucrătorii migranți a Organizației 
Internaționale a Muncii,

Or. en

Amendamentul 29
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Referirea 5e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 97 privind 
migrația în scopul angajării a 
Organizației Internaționale a Muncii,
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Amendamentul 30
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Europa 2020: O strategie pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și incluzivă” stabilește 
obiectivul Uniunii de a deveni o economie 
întemeiată pe cunoaștere și inovare, de a 
reduce sarcina administrativă a 
companiilor și de a corela mai bine oferta 
cu cererea de forță de muncă. Măsurile 
menite să faciliteze intrarea în Europa a 
cadrelor de conducere, a specialiștilor sau 
stagiarilor cu studii superioare în cadrul 
unui transfer în cadrul aceleiași companii 
ar trebui considerate în acest context mai 
amplu.

(3) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Europa 2020: O strategie pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și incluzivă” stabilește 
obiectivul Uniunii de a deveni o economie 
întemeiată pe cunoaștere și inovare, de a 
reduce sarcina administrativă a 
companiilor și de a corela mai bine oferta 
cu cererea de forță de muncă. Măsurile 
menite să îmbunătățească procedurile și 
să stabilească un cadru comun pentru 
drepturi egale privind intrarea în Europa a 
cadrelor de conducere, a specialiștilor sau 
stagiarilor cu studii superioare în cadrul 
unui transfer în cadrul aceleiași companii 
ar putea fi considerate în acest context mai 
amplu.

Or. en

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Resortisanții țărilor terțe care sunt 
autorizați să lucreze pe teritoriile statelor 
membre au dreptul la condiții de muncă 
echivalente cu cele ale cetățenilor 
Uniunii.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție este în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 32
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Aceste transferuri ale personalului 
cheie în cadrul aceleiași companii au drept 
rezultat apariția de noi competențe și 
cunoștințe, inovare și oportunități 
economice sporite pentru companiile 
gazdă, ceea ce contribuie la progresul 
economiei bazate pe cunoaștere în Europa, 
stimulând în același timp fluxurile de 
investiții pe teritoriul Uniunii. De 
asemenea, transferurile bine gestionate 
dinspre țări terțe au potențialul de a facilita 
transferurile dinspre UE spre companiile 
țărilor terțe și de a situa Uniunea pe o 
poziție mai puternică în relația acesteia cu 
partenerii internaționali. Facilitarea 
transferurilor în cadrul aceleiași companii 
permite grupurilor multinaționale să 
valorifice în mod optim resursele umane pe 
care le dețin.

(6) Aceste transferuri ale personalului 
cheie în cadrul aceleiași companii au drept 
rezultat apariția de noi competențe și 
cunoștințe, inovare și oportunități 
economice sporite pentru companiile 
gazdă, ceea ce contribuie la progresul 
economiei bazate pe cunoaștere în Europa, 
contribuind la consolidarea 
competititivății economice pe teritoriul 
Uniunii. De asemenea, transferurile bine 
gestionate dinspre țări terțe au potențialul 
de a facilita transferurile dinspre UE spre 
companiile țărilor terțe și de a situa 
Uniunea pe o poziție mai puternică în 
relația acesteia cu partenerii internaționali. 
Facilitarea transferurilor în cadrul aceleiași 
companii permite grupurilor multinaționale 
să valorifice în mod optim resursele umane 
pe care le dețin.

Or. lt

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Setul de măsuri stabilit prin această 
directivă este avantajos, de asemenea, 
pentru țările de origine ale „migranților”, 

(7) Setul de măsuri stabilit prin această 
directivă ar putea fi avantajos, de 
asemenea, pentru țările de origine ale 
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întrucât această migrație temporară 
stimulează transferurile de competențe, 
cunoștințe, tehnologie și know-how.

„migranților”, întrucât această migrație 
temporară ar putea, în condiții bine 
stabilite, să stimuleze transferurile de 
competențe, cunoștințe, tehnologie și 
know-how.

Or. en

Amendamentul 34
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această directivă ar trebui să fie pusă în 
aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni ai statelor membre, față de 
lucrătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe.

(8) Această directivă ar trebui să fie pusă în 
aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni proprii sau ai altor state membre, 
față de lucrătorii care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 35
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această directivă ar trebui să fie pusă în (8) Această directivă ar trebui să fie pusă în 
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aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni ai statelor membre, față de 
lucrătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe.

aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni ai statelor membre, față de
lucrătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe. Astfel, salariile minime naționale și 
standardele minime ale statului în care se 
derulează activitatea (principiul locului de 
desfășurare a activității), trebuie 
respectate în mod obligatoriu de către 
cetățenii Uniunii și de către resortisanții 
țărilor terțe.

Or. de

Amendamentul 36
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această directivă ar trebui să fie pusă în 
aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni ai statelor membre, față de 

(8) Această directivă ar trebui să fie pusă în 
aplicare fără a se aduce atingere 
principiului priorității UE în ceea ce 
privește accesul la piața forței de muncă a 
statelor membre, astfel cum este exprimat 
în dispozițiile relevante din Actele de 
aderare. În conformitate cu acest principiu, 
în cursul oricărei perioade de aplicare a 
măsurilor naționale sau a celor care rezultă 
din acordurile bilaterale, statele membre 
trebuie să acorde prioritate, din punct de 
vedere al accesului la propriile piețe ale 
forței de muncă, lucrătorilor care sunt 
cetățeni ai statelor membre, față de 
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lucrătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe.

lucrătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe. În același timp cu respectarea 
principiului menționat, acesta nu poate fi 
folosit pentru a evita aplicarea 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală, în ceea ce privește atât 
lucrătorii din statele membre, cât și 
resortisanții țărilor terțe. Prezenta 
directivă ar trebui aplicată cu respectarea 
deplină a principiului liberei circulații a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii, eliminând 
orice discriminare pe motiv de cetățenie în 
ceea ce privește încadrarea în muncă, 
remunerarea și alte condiții de muncă și 
angajare.

Or. en

Justificare

Articolul 45 din TFUE prevede că libera circulație a lucrătorilor implică eliminarea oricărei 
discriminări pe motiv de cetățenie.

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezenta directivă ar trebui să 
stabilească condițiile și drepturile 
lucrătorilor din țările terțe în contextul 
unui transfer intern în cadrul aceleiași 
companii, respectând pe deplin 
convențiile OIM relevante.

Or. en

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter
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Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere, specialiștii și stagiarii cu studii 
superioare. Definirea acestei categorii se 
întemeiază pe angajamentele Uniunii 
asumate în cadrul Acordului general 
privind comerțul cu servicii (GATS) și în 
cadrul acordurilor comerciale bilaterale.
Angajamentele asumate în cadrul 
Acordului general privind comerțul cu 
servicii nu se referă la condițiile de 
intrare, de ședere și de muncă. Prin 
urmare, directiva completează și 
facilitează aplicarea acestor angajamente. 
Cu toate acestea, domeniul de aplicare al 
transferurilor în cadrul aceleiași 
companii la care se referă prezenta 
directivă este mai amplu decât domeniul 
de aplicare al angajamentelor comerciale, 
întrucât transferurile nu au loc în mod 
obligatoriu în sectorul serviciilor și pot 
avea originea într-o țară terță care nu este 
parte la un acordul comercial.

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere, specialiștii și stagiarii cu studii 
superioare. Definirea acestei categorii se 
leagă de Cadrul european al calificărilor, 
care stabilește un cadru de referință 
european pentru evaluarea calificărilor 
într-un mod comparabil și transparent, 
fiind, în același timp, compatibil cu 
Acordul general privind comerțul cu 
servicii (GATS) și cu acordurile
comerciale bilaterale.

Or. en

Amendamentul 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere, specialiștii și stagiarii cu studii 
superioare. Definirea acestei categorii se 
întemeiază pe angajamentele Uniunii 

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere și specialiștii cu studii 
superioare. Definirea acestei categorii se 
întemeiază pe angajamentele Uniunii 
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asumate în cadrul Acordului general 
privind comerțul cu servicii (GATS) și în 
cadrul acordurilor comerciale bilaterale. 
Angajamentele asumate în cadrul 
Acordului general privind comerțul cu 
servicii nu se referă la condițiile de intrare, 
de ședere și de muncă. Prin urmare, 
directiva completează și facilitează 
aplicarea acestor angajamente. Cu toate 
acestea, domeniul de aplicare al 
transferurilor în cadrul aceleiași companii 
la care se referă prezenta directivă este mai 
amplu decât domeniul de aplicare al 
angajamentelor comerciale, întrucât 
transferurile nu au loc în mod obligatoriu 
în sectorul serviciilor și pot avea originea 
într-o țară terță care nu este parte la un 
acord comercial.

asumate în cadrul Acordului general 
privind comerțul cu servicii (GATS) și în 
cadrul acordurilor comerciale bilaterale. 
Angajamentele asumate în cadrul 
Acordului general privind comerțul cu 
servicii nu se referă la condițiile de intrare, 
de ședere și de muncă. Prin urmare, 
directiva completează și facilitează 
aplicarea acestor angajamente. Cu toate 
acestea, domeniul de aplicare al 
transferurilor în cadrul aceleiași companii 
la care se referă prezenta directivă este mai 
amplu decât domeniul de aplicare al 
angajamentelor comerciale, întrucât 
transferurile nu au loc în mod obligatoriu 
în sectorul serviciilor și pot avea originea 
într-o țară terță care nu este parte la un 
acord comercial.

Or. de

Amendamentul 40
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere, specialiștii și stagiarii cu studii 
superioare. Definirea acestei categorii se 
întemeiază pe angajamentele Uniunii 
asumate în cadrul Acordului general 
privind comerțul cu servicii (GATS) și în 
cadrul acordurilor comerciale bilaterale. 
Angajamentele asumate în cadrul 
Acordului general privind comerțul cu 
servicii nu se referă la condițiile de intrare, 
de ședere și de muncă. Prin urmare, 
directiva completează și facilitează 
aplicarea acestor angajamente. Cu toate 
acestea, domeniul de aplicare al 
transferurilor în cadrul aceleiași companii 

(10) În sensul prezentei directive, din 
categoria persoanelor transferate în cadrul 
aceleiași companii fac parte cadrele de 
conducere, specialiștii și stagiarii cu studii 
și calificări profesionale superioare. 
Persoanele transferate în cadrul aceleiași 
companii trebuie angajate pe posturi care 
necesită calificări înalte. Definirea acestei 
categorii se întemeiază pe angajamentele 
Uniunii asumate în cadrul Acordului 
general privind comerțul cu servicii 
(GATS) și în cadrul acordurilor comerciale 
bilaterale. Angajamentele asumate în 
cadrul Acordului general privind comerțul 
cu servicii nu se referă la condițiile de 
intrare, de ședere și de muncă. Prin urmare, 
directiva completează și facilitează 
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la care se referă prezenta directivă este mai 
amplu decât domeniul de aplicare al 
angajamentelor comerciale, întrucât 
transferurile nu au loc în mod obligatoriu 
în sectorul serviciilor și pot avea originea 
într-o țară terță care nu este parte la un 
acordul comercial.

aplicarea acestor angajamente. Cu toate 
acestea, domeniul de aplicare al 
transferurilor în cadrul aceleiași companii 
la care se referă prezenta directivă este mai 
amplu decât domeniul de aplicare al 
angajamentelor comerciale, întrucât 
transferurile nu au loc în mod obligatoriu 
în sectorul serviciilor și pot avea originea 
într-o țară terță care nu este parte la un 
acordul comercial.

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator 
este stabilit pe teritoriul Uniunii 
Europene, astfel cum se prevede în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.
Această condiție are rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 
între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

(11) Această directivă are rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 
între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

Or. de

Amendamentul 42
Jutta Steinruck



AM\871544RO.doc 13/92 PE467.306v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii. Această condiție are rolul de a 
proteja lucrătorii și de a garanta concurența 
loială între întreprinderile stabilite într-un 
stat membru și întreprinderile stabilite într-
o țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor locali. Lucrătorii transferați în 
cadrul aceleiași companii ar trebui să 
beneficieze de același tratament precum 
cel aplicat resortisanților statului membru 
gazdă sau lucrătorilor angajați pe termen 
lung, nu numai în ceea privește 
remunerația, ci și toate condițiile de 
angajare. Această egalitate nu ar trebui să 
se limiteze numai la acordurile colective 
cu aplicabilitate universală, ci ar trebui să 
se aplice și tuturor prevederilor legale și 
administrative, sentințelor arbitrale și 
acordurilor colective, inclusiv acordurilor 
de întreprindere, pentru a garanta 
respectarea principiului „remunerare 
egală pentru muncă egală la același loc 
de muncă” Această condiție are rolul de a 
proteja lucrătorii și de a garanta concurența 
loială între întreprinderile stabilite într-un 
stat membru și întreprinderile stabilite într-
o țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

Or. de

Amendamentul 43
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 

(11) Lucrătorii transferați în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de cel puțin un tratament egal cu al 
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lucrătorilor detașați al căror angajator 
este stabilit pe teritoriul Uniunii 
Europene, astfel cum se prevede în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Această condiție are rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 
între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține 
avantaje concurențiale.

resortisanților statelor membre gazdă în 
ceea ce privește condițiile de lucru. Aceste 
condiții au rolul de a proteja lucrătorii și 
de a garanta concurența loială între 
întreprinderile stabilite într-un stat membru 
și întreprinderile stabilite într-o țară terță.

Or. en

Justificare

La articolul 15 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se 
prevede că „resortisanții țărilor terțe care sunt autorizați să lucreze pe teritoriul statelor 
membre au dreptul la condiții de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetățenii 
Uniunii”.

Amendamentul 44
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii. Această condiție are rolul de a 
proteja lucrătorii și de a garanta concurența 
loială între întreprinderile stabilite într-un 

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor locali și să se bucure de toate 
drepturile care decurg din norme legale, 
acorduri colective locale cu aplicabilitate 
universală, inclusiv acorduri de 
întreprindere. Principiul „remunerare 
egală pentru muncă egală la același loc 
de muncă” trebuie aplicat fără excepție.
Aceste condiții au rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 
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stat membru și întreprinderile stabilite într-
o țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

Or. de

Amendamentul 45
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator 
este stabilit pe teritoriul Uniunii 
Europene, astfel cum se prevede în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii. Această 
condiție are rolul de a proteja lucrătorii și 
de a garanta concurența loială între 
întreprinderile stabilite într-un stat membru 
și întreprinderile stabilite într-o țară terță, 
întrucât asigură că acestea din urmă nu vor 
beneficia de standarde de muncă mai 
scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de termeni și condiții de angajare care 
asigură cel puțin același nivel de protecție 
ca cel prevăzut în Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Această condiție are rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 
între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

Or. en

Amendamentul 46
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii. Această condiție are rolul de a 
proteja lucrătorii și de a garanta concurența 
loială între întreprinderile stabilite într-un 
stat membru și întreprinderile stabilite într-
o țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii și să respecte aceleași obligații 
impuse acestor lucrători. Această condiție 
are rolul de a proteja lucrătorii, de a 
preveni fenomenul de dumping social și 
de a garanta concurența loială între 
întreprinderile stabilite într-un stat membru 
și întreprinderile stabilite într-o țară terță, 
întrucât asigură că acestea din urmă nu vor 
beneficia de standarde de muncă mai 
scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

Or. it

Amendamentul 47
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Această condiție are rolul de a proteja 
lucrătorii și de a garanta concurența loială 

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Persoanele transferate în cadrul aceleiași 
companii ar trebui să beneficieze de un 
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între întreprinderile stabilite într-un stat 
membru și întreprinderile stabilite într-o 
țară terță, întrucât asigură că acestea din 
urmă nu vor beneficia de standarde de 
muncă mai scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

tratament egal cu cel al resortisanților din 
statul membru gazdă sau al personalului 
permanent, atât în ceea ce privește 
remunerarea, cât și condițiile de muncă și 
de angajare și, în special, drepturile de 
protecție socială. Această condiție are rolul 
de a proteja lucrătorii și de a garanta 
concurența loială între întreprinderile 
stabilite într-un stat membru și 
întreprinderile stabilite într-o țară terță, 
întrucât asigură că acestea din urmă nu vor 
beneficia de standarde de muncă mai 
scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale, dar și, mai ales, rolul de a 
evita dumpingul social.

Or. fr

Amendamentul 48
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Persoanele transferate în cadrul 
aceleiași companii ar trebui să beneficieze 
de aceleași condiții de lucru cu cele ale 
lucrătorilor detașați al căror angajator este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede în Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii. Această condiție are rolul de a 
proteja lucrătorii și de a garanta
concurența loială între întreprinderile 
stabilite într-un stat membru și 
întreprinderile stabilite într-o țară terță, 
întrucât asigură că acestea din urmă nu vor 
beneficia de standarde de muncă mai 
scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale.

(11) Reglementările stabilite în Directiva 
privind detașarea lucrătorilor 96/71/CE se 
aplică în întregime lucrătorilor din țări 
terțe, care sunt transferați în cadrul 
aceleiași companii. Persoanele din țări 
terțe, transferate în cadrul aceleiași 
companii trebuie să beneficieze de aceleași 
condiții de lucru cu cele ale lucrătorilor 
detașați al căror angajator este stabilit pe 
teritoriul Uniunii Europene, astfel cum se 
prevede în Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Această condiție protejează lucrătorii și 
garantează concurența loială între 
întreprinderile stabilite într-un stat membru 
și întreprinderile stabilite într-o țară terță, 
întrucât asigură că acestea din urmă nu vor 
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beneficia de standarde de muncă mai 
scăzute pentru a obține avantaje 
concurențiale. Pentru persoanele 
transferate în cadrul aceleiași companii, 
se aplică în special prevederile privind 
salariul minim și condițiile minime ale 
statului UE gazdă în care respectivele 
persoane își desfășoară activitatea 
(principiul locului de desfășurare a 
activității). În conformitate cu articolul 3 
din Directiva privind detașarea 
lucrătorilor, condițiile minime sunt 
obligatorii pentru toate companiile și 
pentru toate persoanele detașate în cadrul 
aceleiași companii, indiferent de țara pe 
teritoriul căreia se află sediul principal al 
companiei, respectiv domiciliul 
persoanelor detașate. 

Or. de

Amendamentul 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre garantează crearea 
unor mecanisme de control adecvate și 
efectuarea unor inspecții eficiente care să 
asigure aplicarea corectă a acestei 
directive. În acest scop, statele membre 
pun la dispoziția autorităților responsabile 
suficiente competențe și resurse. 
Rezultatele acestor inspecții se 
înregistrează cu ajutorul unui sistem de 
raportare adecvat și servesc la 
îmbunătățirea transpunerii acestei 
directive.

Or. de
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Amendamentul 50
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Condițiile de lucru din prezenta 
directivă trebuie înțelese în sensul că 
acoperă cel puțin remunerarea și 
destituirea din funcție, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, programul 
de lucru și perioadele de concediu, viața 
familială și cea profesională, luând în 
considerare acordurile colective în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura că persoana 
transferată în cadrul aceleiași companii are 
competențele specifice entității gazdă, 
statele membre pot solicita ca persoana 
transferată să fi fost angajată în cadrul 
aceluiași grup de întreprinderi pe o 
perioadă minimă de 12 luni anterioare 
transferului.

(12) Pentru a asigura că persoana 
transferată în cadrul aceleiași companii are 
competențele specifice entității gazdă, 
statele membre ar trebui să solicite ca 
persoana transferată să fi fost angajată în 
cadrul aceluiași grup de întreprinderi pe o 
perioadă minimă de 12 luni anterioare 
transferului.

Or. en

Amendamentul 52
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Având în vedere că transferurile în 
cadrul aceleiași companii constau într-o 
migrație temporară, solicitantul trebuie să 
prezinte dovada conform căreia 
resortisantul țării terțe se va putea 
transfera înapoi într-o entitate care face 
parte din același grup și că se stabilește 
într-o țară terță la încheierea detașării. 
Această dovadă poate consta din 
dispozițiile relevante prevăzute prin 
contractul de muncă. Trebuie să se prezinte 
o scrisoare de numire pe post care să ateste 
că persoana cu funcția de conducere sau 
specialistul care este resortisantul unei țări 
terțe deține calificările necesare în statul 
membru în care a fost admis să ocupe 
postul sau profesia reglementată.

(13) Având în vedere că transferurile în 
cadrul aceleiași companii constau într-o 
migrație temporară, solicitantul trebuie să 
prezinte dovada conform căreia contractul 
de muncă al resortisantului țării terțe va fi 
valabil și după încetarea transferului, iar 
lucrătorul se va putea transfera înapoi într-
o entitate care face parte din același grup și 
că se stabilește într-o țară terță la 
încheierea detașării. Această dovadă poate 
consta din dispozițiile relevante prevăzute 
prin contractul de muncă. Trebuie să se 
prezinte o scrisoare de numire pe post care 
să ateste că persoana cu funcția de 
conducere sau specialistul care este 
resortisantul unei țări terțe deține 
calificările necesare în statul membru în 
care a fost admis să ocupe postul sau 
profesia reglementată.

Or. en

Amendamentul 53
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Recital 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Având în vedere că transferurile în 
cadrul aceleiași companii constau într-o 
migrație temporară, solicitantul trebuie să 
prezinte dovada conform căreia 
resortisantul țării terțe se va putea transfera 
înapoi într-o entitate care face parte din 
același grup și că se stabilește într-o țară 
terță la încheierea detașării. Această 
dovadă poate consta din dispozițiile 
relevante prevăzute prin contractul de 
muncă. Trebuie să se prezinte o scrisoare 
de numire pe post care să ateste că 
persoana cu funcția de conducere sau 

(13) Având în vedere că transferurile în 
cadrul aceleiași companii constau într-o 
migrație temporară, solicitantul trebuie să 
prezinte dovada conform căreia 
resortisantul țării terțe se va transfera 
înapoi într-o entitate care face parte din 
același grup și că se stabilește într-o țară 
terță la încheierea detașării. Această 
dovadă poate consta din dispozițiile 
relevante prevăzute prin contractul de 
muncă. Trebuie să se prezinte o scrisoare 
de numire pe post care să ateste că 
persoana cu funcția de conducere sau 
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specialistul care este resortisantul unei țări 
terțe deține calificările necesare în statul 
membru în care a fost admis să ocupe 
postul sau profesia reglementată.

specialistul care este resortisantul unei țări 
terțe deține calificările necesare în statul 
membru în care a fost admis să ocupe 
postul sau profesia reglementată.

Or. it

Amendamentul 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Resortisanții țărilor terțe care solicită 
să fie admiși în calitate de stagiari cu 
studii superioare trebuie să prezinte 
dovada calificărilor superioare necesare, 
și anume o diplomă, un certificat sau altă 
dovadă a calificărilor dobândite în mod 
oficial, care atestă absolvirea unui 
program de studii superioare post-liceale 
de cel puțin trei ani. În plus, aceste 
persoane trebuie să prezinte un contract 
de formare profesională, inclusiv 
descrierea acestui program de formare 
profesională, durata programului și 
condițiile în care stagiarii vor fi 
supervizați, care să ateste că aceștia vor 
beneficia de o formare profesională reală 
și nu vor fi utilizați ca lucrători obișnuiți.

eliminat

Or. de

Amendamentul 55
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sub rezerva cazului în care această 
condiție vine în contradicție cu principiul 
preferinței pentru cetățenii comunitari 
menționat anterior, astfel cum se prevede 
în dispozițiile relevante din actele de 
aderare, nu este necesară nicio testare a 
pieței, întrucât acest criteriu ar fi în 
contradicție cu obiectivul de a se stabili un 
sistem transparent și simplificat de admisie 
a persoanelor transferate în cadrul aceleiași 
companii.

(15) Sub rezerva cazului în care această 
condiție vine în contradicție cu principiul 
preferinței pentru cetățenii comunitari 
menționat anterior, astfel cum se prevede 
în dispozițiile relevante din actele de 
aderare, nu este necesară nicio testare a 
pieței, întrucât acest criteriu ar fi în 
contradicție cu obiectivul de a se stabili un 
sistem transparent și simplificat de admisie 
a persoanelor transferate în cadrul aceleiași 
companii. Fac excepție construcțiile și 
activitățile artizanale, inclusiv domeniile 
aferente, în conformitate cu Codul CAEN 
F, precum și N81.2.1 și N81.2.2. Pentru 
domeniile menționate, statele membre pot 
să efectueze „teste ale pieței muncii”.

Or. de

Amendamentul 56
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să prevadă 
sancțiuni adecvate, de exemplu sancțiuni 
financiare, care să fie impuse în 
eventualitatea nerespectării condițiilor 
stabilite în prezenta directivă. Aceste 
sancțiuni ar putea fi impuse entității gazdă.

(18) Statele membre trebuie să prevadă 
sancțiuni adecvate, de exemplu sancțiuni 
financiare, care să fie impuse în 
eventualitatea nerespectării condițiilor 
stabilite în prezenta directivă, precum și 
inspecțiile de muncă necesare pentru a 
asigura conformitatea. Aceste sancțiuni ar 
putea fi impuse entității gazdă. Toate 
sancțiunile ar trebui să fie adecvate, 
proporționale și disuasive. Lucrătorul și 
familia sa au dreptul de a rămâne în 
statul membru gazdă până la finalizarea 
unor astfel de proceduri.

Or. en
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Amendamentul 57
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze condițiile privind furnizarea de 
servicii în conformitate cu dispozițiile 
articolului 56 din tratat. În special, 
prezenta directivă nu trebuie să afecteze 
termenii și condițiile privind angajarea 
care, conform Directivei 96/71/CE, se 
aplică lucrătorilor detașați de o 
întreprindere stabilită într-un stat 
membru pentru a presta un serviciu pe 
teritoriul altui stat membru. Prezenta 
directivă nu se aplică resortisanților țărilor 
terțe detașați de întreprinderile stabilite 
într-un stat membru în cadrul unei prestări 
de servicii, în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE. În consecință, 
resortisanții țărilor terțe care dețin un 
permis de persoană transferată în cadrul 
aceleiași companii nu se pot prevala de 
dispozițiile Directivei 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 
Prezenta directivă nu trebuie să confere 
întreprinderilor stabilite într-o țară terță 
un tratament mai favorabil decât în cazul 
întreprinderilor stabilite într-un stat 
membru, conform articolului 1 alineatul 
(4) din Directiva 96/71/CE.

(22) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze condițiile privind furnizarea de 
servicii în conformitate cu dispozițiile 
articolului 56 din tratat. Prezenta directivă 
nu se aplică resortisanților țărilor terțe 
detașați de întreprinderi în cadrul unei 
prestări de servicii care intră sub incidența 
Directivei 96/71/CE.

Or. en

Justificare

Distincția între legislația aplicabilă persoanei vizate trebuie să fie foarte clară.
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Amendamentul 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât 
drepturile în materie de securitate socială 
de care beneficiază resortisanții țărilor 
terțe care sunt persoane transferate în 
cadrul aceleiași companii pe baza 
acordurilor bilaterale încheiate între 
statul membru în care această persoană a 
fost admisă și țara de origine a acesteia, 
ar putea fi consolidate în raport cu 
drepturile în materie de securitate socială 
care ar fi acordate, în temeiul dreptului 
intern, persoanei transferate. Prezenta 
directivă nu trebuie să confere mai multe 
drepturi decât cele pe care legislația 
comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu trebuie să 
confere mai multe drepturi decât cele pe 
care legislația comunitară existentă în 
domeniul securității sociale le acordă deja 
în cazul resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate.
Prezenta directivă nu trebuie să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în 
domeniul securității sociale le acordă deja 
în cazul resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate.

Or. de

Amendamentul 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 

(23) Integrarea într-un regim adecvat de 
securitate socială pentru persoanele 
transferate în cadrul aceleiași companii și 
pentru membrii familiilor acestora 
reprezintă un element-cheie al prezentei 
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Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât 
drepturile în materie de securitate socială 
de care beneficiază resortisanții țărilor 
terțe care sunt persoane transferate în 
cadrul aceleiași companii pe baza 
acordurilor bilaterale încheiate între statul 
membru în care această persoană a fost 
admisă și țara de origine a acesteia, ar 
putea fi consolidate în raport cu 
drepturile în materie de securitate socială
care ar fi acordate, în temeiul dreptului 
intern, persoanei transferate. Prezenta 
directivă nu trebuie să confere mai multe 
drepturi decât cele pe care legislația 
comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

directive și este important pentru a 
asigura condiții decente de muncă și trai 
în timpul șederii în Uniune. Trebuie să se 
asigure egalitatea de tratament pentru 
resortisanții țărilor terțe în contextul 
transferului în cadrul aceleiași companii.
Trebuie acordată o atenție specială 
dispozițiilor care asigură un tratament 
egal în ceea ce privește securitatea 
socială, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Fără a aduce atingere acordurilor
care asigură integrarea într-un regim de 
securitate socială mai bun, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească 
mecanisme care asigură o protecție 
eficientă în baza regimului de securitate 
socială pe durata șederii, precum și 
mecanisme care exportă drepturile 
dobândite, dacă este cazul.

Restricțiile la adresa tratamentului egal în 
materie de securitate socială în temeiul 
prezentei directive nu ar trebui să aducă 
atingere drepturilor conferite în aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de extindere a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a 
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la 
resortisanții țărilor terțe care nu fac 
obiectul regulamentelor respective 
exclusiv pe motive de cetățenie.

Or. en

Amendamentul 61
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate. 
Prezenta directivă nu trebuie să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Statele membre pot restricționa 
aplicarea unui tratament egal dacă 
persoana transferată în cadrul aceleiași 
companii este protejată prin faptul că este 
integrată într-un sector de asigurări 
sociale în țara de origine sau din alte 
motive și dacă, în conformitate cu 
legislația din statul membru vizat, 
persoana în cauză poate fi exceptată de la 
aplicarea legislației privind securitatea 
socială a statului membru gazdă. Prezenta 
directivă nu aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute de acordurile bilaterale, astfel 
încât drepturile în materie de securitate 
socială de care beneficiază resortisanții 
țărilor terțe care sunt persoane transferate 
în cadrul aceleiași companii pe baza 
acordurilor bilaterale încheiate între statul 
membru în care această persoană a fost 
admisă și țara de origine a acesteia, ar 
putea fi consolidate în raport cu drepturile 
în materie de securitate socială care ar fi 
acordate, în temeiul dreptului intern, 
persoanei transferate. Prezenta directivă nu 
trebuie să confere mai multe drepturi decât 
cele pe care legislația comunitară existentă 
în domeniul securității sociale le acordă 
deja în cazul resortisanților din țările terțe 
care desfășoară activități transfrontaliere 
între statele membre.

Or. en

Amendamentul 62
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială*. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate. 
Prezenta directivă nu trebuie să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de 
tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 [alineatul (1) literele (a)-(i)] din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială1

. Prezenta 
directivă nu aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute de acordurile bilaterale, astfel 
încât drepturile în materie de securitate 
socială de care beneficiază resortisanții 
țărilor terțe care sunt persoane transferate 
în cadrul aceleiași companii pe baza 
acordurilor bilaterale încheiate între statul 
membru în care această persoană a fost 
admisă și țara de origine a acesteia, ar 
putea fi consolidate în raport cu drepturile 
în materie de securitate socială care ar fi 
acordate, în temeiul dreptului intern, 
persoanei transferate. Prezenta directivă nu 
trebuie să confere mai multe drepturi decât 
cele pe care legislația comunitară existentă 
în domeniul securității sociale le acordă 
deja în cazul resortisanților din țările terțe 
care desfășoară activități transfrontaliere 
între statele membre.

Or. de

Amendamentul 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie să se asigure egalitatea de (23) Trebuie să se asigure egalitatea de 

                                               
1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
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tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială*. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate. 
Prezenta directivă nu trebuie să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre.

tratament, în temeiul dreptului intern, 
sectoarelor de securitate socială definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
883/04 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială1

. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor prevăzute de 
acordurile bilaterale, astfel încât drepturile 
în materie de securitate socială de care 
beneficiază resortisanții țărilor terțe care 
sunt persoane transferate în cadrul aceleiași 
companii pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate între statul membru în care 
această persoană a fost admisă și țara de 
origine a acesteia, ar putea fi consolidate în 
raport cu drepturile în materie de securitate 
socială care ar fi acordate, în temeiul 
dreptului intern, persoanei transferate. 
Prezenta directivă nu trebuie să confere
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația comunitară existentă în domeniul 
securității sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților din țările terțe care 
desfășoară activități transfrontaliere între 
statele membre. Această prevedere nu se 
aplică în situația în care lucrătorul 
detașat intră sub incidența legislației țării
terțe în domeniul contribuțiilor de 
asigurări sociale, sau în cazul în care
plătește contribuțiile în țara terță.

Or. pl

Justificare

Trebuie evitată situația în care angajatul este supus la două regimuri juridice și în care 
cotizația va fi plătită atât în statul membru cât și într-o țară terță.

Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 27

                                                                                                                                                  
1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale, precum și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(27) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale, precum și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și de 
Convențiile OIM relevante, cum ar fi 
Convenția nr. 102 privind securitatea 
socială (standarde minime), Convenția 
nr. 118 privind egalitatea de tratament 
(securitate socială), Convenția nr. 143 
privind lucrătorii migranți și Convenția 
nr. 97 privind migrația în scopul angajării 
ale Organizației Mondiale a Munci.

Or. en

Amendamentul 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Statele membre ar trebui să ratifice 
fără întârziere Convenția internațională 
privind protecția drepturilor tuturor 
lucrătorilor migranți și ale familiilor 
acestora, adoptată de Adunarea generală 
a Organizației Națiunilor Unite la 
18 decembrie 1990.

Or. en

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Oricare ar fi legislația aplicabilă 
relației de muncă, ar trebui să se aplice 
cel puțin legile, reglementările și 
dispozițiile aferente locului de muncă.

Or. en

Amendamentul 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 29b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere drepturilor și 
principiilor conținute în Carta Socială 
Europeană din 18 octombrie 1969 și în 
Convenția Europeană privind statutul 
juridic al lucrătorului migrant din 
24 noiembrie 1977.

Or. en

Amendamentul 68
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile de intrare și de ședere pe o 
perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul 
statelor membre a resortisanților țărilor
terțe și a membrilor de familie ai acestora, 
în contextul unui transfer în cadrul 
aceleiași companii;

(a) condițiile de intrare și de ședere pe o 
perioadă de maximum trei ani pe teritoriul 
statelor membre a lucrătorilor resortisanți 
din țările terțe și a membrilor de familie ai 
acestora, în contextul unui transfer în 
cadrul aceleiași companii;

Or. en
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Amendamentul 69
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile de intrare și de ședere pe o 
perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul 
statelor membre a resortisanților țărilor 
terțe și a membrilor de familie ai acestora, 
în contextul unui transfer în cadrul 
aceleiași companii;

(a) condițiile de intrare și de ședere pe 
teritoriul statelor membre a resortisanților 
țărilor terțe și a membrilor de familie ai 
acestora, în contextul unui transfer în 
cadrul aceleiași companii;

Or. de

Amendamentul 70
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de intrare și ședere pe o 
perioadă mai mare de trei luni a 
resortisanților țărilor terțe menționați la 
litera (a), în state membre altele decât 
statul membru care a acordat pentru prima 
dată un permis de ședere unui resortisant
al unei țări terțe, în temeiul prezentei 
directive.

(b) condițiile de intrare și ședere pe o 
perioadă mai mare de trei luni a 
lucrătorilor resortisanți din țările terțe 
menționați la litera (a), în state membre 
altele decât statul membru care a acordat 
pentru prima dată un permis de ședere unui 
lucrător resortisant al unei țări terțe, în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 71
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de intrare și ședere pe o 
perioadă mai mare de trei luni a 
resortisanților țărilor terțe menționați la 
litera (a), în state membre altele decât 
statul membru care a acordat pentru prima 
dată un permis de ședere unui resortisant al 
unei țări terțe, în temeiul prezentei 
directive.

(b) condițiile de intrare și ședere a 
resortisanților țărilor terțe menționați la 
litera (a), în state membre altele decât 
statul membru care a acordat pentru prima 
dată un permis de ședere unui resortisant al 
unei țări terțe, în temeiul prezentei 
directive.

Or. de

Amendamentul 72
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
resortisanților țărilor terțe cu ședere în 
afara teritoriului unui stat membru, care 
solicită să fie admiși pe teritoriul unui stat 
membru în contextul unui transfer în cadrul 
aceleiași companii.

1. Prezenta directivă se aplică lucrătorilor 
resortisanți ai țărilor terțe care solicită să 
fie admiși pe teritoriul unui stat membru în 
contextul unui transfer în cadrul aceleiași 
companii.

Or. en

Amendamentul 73
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisanții țărilor terțe care 
desfășoară activități în numele 
întreprinderilor stabilite într-un stat 
membru în cadrul unei prestări de servicii 
în sensul articolului 56 din Tratatul 

(c) resortisanții țărilor terțe detașați în 
cadrul prestării de servicii care intră sub 
incidența Directivei 96/71/CE de 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru.
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privind funcționarea Uniunii Europene, 
inclusiv resortisanții care sunt detașați în 
cadrul prestării de servicii de 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru, în conformitate cu
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Justificare

Distincția între legislația aplicabilă persoanei vizate trebuie să fie foarte clară.

Amendamentul 74
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) resortisanții țărilor terțe care desfășoară 
activități în numele întreprinderilor 
stabilite într-un stat membru în cadrul unei 
prestări de servicii în sensul articolului 56 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, inclusiv resortisanții care sunt 
detașați în cadrul prestării de servicii de 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE.

c) resortisanții țărilor terțe care desfășoară 
activități în numele întreprinderilor 
stabilite într-un stat membru în cadrul unei 
prestări de servicii în sensul articolului 56 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, inclusiv resortisanții care sunt 
detașați în cadrul prestării de servicii de 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE. Totuși, Directiva 96/71/CE 
privind detașarea lucrătorilor se aplică în 
întregime resortisanților din țările terțe 
detașați, care desfășoară activități în 
domeniul construcțiilor și al artizanatului, 
inclusiv în domeniile aferente, în 
conformitate cu Codul CAEN F, precum 
și N81.2.1 și N81.2.2 Prezenta directivă 
privind transferul în cadrul aceleiași 
companii (ICT) nu se aplică în aceste 
sectoare CAEN.

Or. de
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Amendamentul 75
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) resortisanții țărilor terțe care 
desfășoară activități ca lucrători cu regim 
temporar plasați de agenții.

Or. en

Amendamentul 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) resortisanții unor țări terțe, care își 
desfășoară activitatea printr-un agent de 
muncă temporară independent sau din 
cadrul unui concern sau grup de 
întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) resortisanții unor state terțe, care își 
desfășoară activitatea în baza unui 
contract de muncă pe perioadă 
determinată încheiat cu întreprinderea de 
origine;
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Or. de

Amendamentul 78
Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică 
domeniului construcțiilor și nici 
domeniilor aferente (Codul CAEN (Rev. 
1.1) 41.1-4; activitățile prevăzute în anexa 
la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 79
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică 
activităților din domeniul lucrărilor de 
construcții enumerate în anexa 3 la 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cu acordul partenerilor sociali, statele 
membre pot limita domeniul de aplicare a 
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prezentei directive la anumite sectoare și 
subsectoare. 

Or. de

Amendamentul 81
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu;

b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu, în scopul exercitării activității 
profesionale, precum și al formării;

Or. de

Amendamentul 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
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teritoriu; teritoriu în cadrul unui nou contract de 
muncă încheiat cu viitoarea entitate;

Or. de

Amendamentul 83
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu;

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
lucrător resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care lucrătorul 
resortisant al țării terțe este obligat prin 
contract de muncă încheiat cu minimum 
un an înainte de transfer, la o entitate care 
aparține întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu;

Or. en

Amendamentul 84
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea provizorie și temporară 
a unui resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
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teritoriu; teritoriu. Detașarea nu este permanentă;

Or. de

Amendamentul 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu;

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă sau o altă formă de angajare, la o 
entitate care aparține întreprinderii sau 
aceluiași grup de întreprinderi stabilite în 
interiorul acestui teritoriu;

Or. pl

Justificare

Definiția „transfer în cadrul aceleiași companii” propusă la articolul 3 se referă numai la
detașarea unui resortisant al unei țări terțe care este obligat prin contract de muncă, la o 
entitate care aparține întreprinderii. Acest lucru a eliminat posibilitatea de a înregistra
transferul unui angajat care prestează servicii în conformitate cu alte forme angajare 
existente într-o terță țară.

Amendamentul 86
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „transfer în cadrul aceleiași companii” (b) „transfer în cadrul aceleiași companii” 
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înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe de la o 
întreprindere stabilită în afara teritoriului 
unui stat membru față de care resortisantul 
țării terțe este obligat prin contract de 
muncă, la o entitate care aparține 
întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu;

înseamnă detașarea temporară a unui 
resortisant al unei țări terțe care nu este 
rezident pe teritoriul unui stat membru de 
la o întreprindere stabilită în afara 
teritoriului unui stat membru față de care 
resortisantul țării terțe este obligat prin 
contract de muncă, la o entitate care 
aparține întreprinderii sau aceluiași grup de 
întreprinderi stabilite în interiorul acestui 
teritoriu; acest transfer este menit să 
acopere situații similare celor prevăzute la 
articolul 1 alineatul (3) litera (b) din 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 87
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „persoană transferată în cadrul aceleiași 
companii” înseamnă orice resortisant al 
unei țări terțe care face obiectul unui 
transfer în cadrul aceleiași companii;

(c) „persoană transferată în cadrul aceleiași 
companii” înseamnă orice resortisant al 
unei țări terțe care nu este rezident pe 
teritoriul unui stat membru și care face 
obiectul unui transfer în cadrul aceleiași 
companii;

Or. en

Amendamentul 88
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „persoană transferată în cadrul aceleiași 
companii” înseamnă orice resortisant al 
unei țări terțe care face obiectul unui 

(c) „persoană transferată în cadrul aceleiași 
companii” înseamnă orice lucrător 
resortisant al unei țări terțe care face 
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transfer în cadrul aceleiași companii; obiectul unui transfer în cadrul aceleiași 
companii;

Or. en

Amendamentul 89
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de 
conducere, având în același timp 
autoritatea de a face angajări și de a 
concedia sau recomanda angajarea ori 
concedierea sau alte acțiuni în domeniul 
resurselor umane;

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
îndeplinirea funcțiilor de gestionare sub 
conducerea generală sau îndrumarea 
consiliului de administrație, în principal, 
sau a acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora;

Or. de

Amendamentul 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 

e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
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conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de 
conducere, având în același timp 
autoritatea de a face angajări și de a 
concedia sau recomanda angajarea ori 
concedierea sau alte acțiuni în domeniul 
resurselor umane;

conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora;

Or. de

Amendamentul 91
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, sub îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

Or. de
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Amendamentul 92
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere;

Or. en

Justificare

Definiția cadrelor de conducere trebuie clarificată și limitată la acele persoane care au 
calificări înalte și dețin competențe speciale și capacități personale care sunt indispensabile 
derulării adecvate a activităților specifice ale companiei în țara-gazdă. Acest lucru înseamnă 
că respectivul criteriu de admitere trebuie să fie reprezentat de calificări și postul ocupat în 
cadrul companiei, și nu de salariu. O listă exhaustivă, care poate fi interpretată fie în mod 
inclusiv, fie exclusiv, nu clarifică situația.

Amendamentul 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală, dar și de administrarea 
echipelor de primire și/sau a proiectelor
sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

Or. pl

Justificare

Definiția propusă de „cadre de conducere” limitează punerea în aplicare a directivei
referitoare la conducerea superioară prin excluderea posibilității de utilizare a cadrelor de 
conducere în echipe sau proiecte. Din punctul de vedere al oportunității unui transfer al
salariaților o astfel de definiție a reprezentat un obstacol în calea utilizării libere a directivei.

Amendamentul 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care în structura societății
lucrează într-o funcție de conducere, 
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gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

responsabilă, în principal, de gestionarea 
entității gazdă sub conducerea generală sau 
îndrumarea consiliului de administrație, în 
principal, sau a acționarilor întreprinderii 
sau a echivalentului acestora; această 
acțiune include: conducerea entității gazdă 
sau a unui departament sau a unei 
subdivizii a entității gazdă sau care este 
responsabilă cu monitorizarea unui 
proiect specific de dimensiuni 
considerabile; supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

Or. it

Amendamentul 95
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
persoană care lucrează într-o funcție de 
conducere, responsabilă, în principal, de 
gestionarea entității gazdă sub conducerea 
generală sau îndrumarea consiliului de 
administrație, în principal, sau a 
acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
în domeniul resurselor umane;

(e) „cadru de conducere” înseamnă orice 
lucrător care deține calificări echivalente 
cel puțin cu nivelul 7 din Cadrul 
european al calificărilor și care lucrează 
într-o funcție de conducere, responsabilă, 
în principal, de gestionarea entității gazdă 
sub conducerea generală sau îndrumarea 
consiliului de administrație, în principal, 
sau a acționarilor întreprinderii sau a 
echivalentului acestora; această acțiune 
include: conducerea entității gazdă sau a 
unui departament sau a unei subdivizii a 
entității gazdă, supervizarea și controlarea 
activității altor angajați cu atribuții de 
supervizare, profesionale sau de conducere, 
având în același timp autoritatea de a face 
angajări și de a concedia sau recomanda 
angajarea ori concedierea sau alte acțiuni 
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în domeniul resurselor umane;

Or. en

Amendamentul 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind 
luate în considerare nu numai 
cunoștințele specifice entității gazdă, ci și 
faptul dacă persoana în cauză deține un 
înalt nivel de calificare legat de tipul de 
activitate sau de ocupație care necesită 
cunoștințe tehnice specifice;

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care este detașată pentru o funcție înalt 
calificată, care are studii superioare, 
cunoștințe speciale la un nivel înalt și 
expertiză neîntreruptă și specifică, care 
sunt esențiale sau importante pentru 
activitățile specifice ale entității gazdă; 

Or. de

Amendamentul 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice;

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe și competențe
specifice fundamentale pentru entitatea 
gazdă, pe cât posibil atestate printr-un
înalt nivel de calificare legat de tipul de 
activitate sau de ocupație care necesită 
cunoștințe tehnice specifice;

Or. it
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Amendamentul 98
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind 
luate în considerare nu numai 
cunoștințele specifice entității gazdă, ci și 
faptul dacă persoana în cauză deține un
înalt nivel de calificare legat de tipul de 
activitate sau de ocupație care necesită 
cunoștințe tehnice specifice;

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care este transferată pe un post care 
implică calificări înalte, care deține 
cunoștințe esențiale și specifice pentru 
entitatea gazdă și care are un înalt nivel 
de calificare legat de tipul de activitate sau 
de ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice;

Or. en

Amendamentul 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice;

(f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe specifice;

Or. pl

Justificare

Definiția propusă dă naștere la îndoieli referitoare la calificările și competențele considerate 
ca fiind cunoștințe esențiale pentru întreprindere. Acest lucru poate fi înțeles în moduri 
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diferite, în funcție de interpretare. Definiția a fost limitată la persoanele care dețin cunoștințe 
tehnice, împiedicând transferul personalului cu calificări care ar putea fi, în anumite situații,
relevante pentru unitatea de primire.

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „specialist” înseamnă orice persoană
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice;

(f) „specialist” înseamnă orice lucrător 
care deține calificări echivalente cel puțin 
cu nivelul 5 din Cadrul european al 
calificărilor și care deține cunoștințe 
speciale, esențiale și specifice pentru 
entitatea-gazdă, fiind luate în considerare 
nu numai cunoștințele specifice entității 
gazdă, ci și faptul dacă persoana în cauză 
deține un înalt nivel de calificare legat de 
tipul de activitate sau de ocupație care 
necesită cunoștințe tehnice specifice;

Or. en

Amendamentul 101
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 

f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe esențiale pentru 
entitatea gazdă, fiind luate în considerare 
nu numai cunoștințele specifice entității 
gazdă, ci și faptul dacă persoana în cauză 
deține un înalt nivel de calificare legat de 
tipul de activitate sau de ocupație care 
necesită cunoștințe tehnice specifice;
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specifice;

Or. de

Amendamentul 102
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) „specialist” înseamnă orice persoană 
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține un înalt nivel de 
calificare legat de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice;

f) „specialist” înseamnă orice persoană
care deține cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea gazdă, fiind luate 
în considerare nu numai cunoștințele 
specifice entității gazdă, ci și faptul dacă 
persoana în cauză deține o diplomă de 
absolvire a unei instituții de învățământ 
superior legată de tipul de activitate sau de 
ocupație care necesită cunoștințe tehnice 
specifice; Se consideră că specialistul are 
studii superioare dacă acesta poate 
prezenta o diplomă de absolvire a unei 
instituții de învățământ superior (diplomă 
sau alt tip de atestare a studiilor 
superioare) emisă de o autoritate 
competentă.. Diploma de studii superioare 
trebuie să fie dobândită în urma absolvirii 
de studii superioare la o instituție de 
învățământ superior recunoscută de către 
stat, a căror durată trebuie să fie de cel 
puțin 3 ani. Pe lângă absolvirea unei 
instituții de învățământ superior este 
necesară o experiență profesională de 
minimum cinci ani al cărei nivel să fie 
echivalent cu cel al studiilor superioare. 
Specialistul trebuie să dovedească faptul
că, pe durata detașării, a câștigat un 
salariu cel puțin egal sau mai mare decât 
salariul mediu brut practicat în sectorul 
din țara în care a fost detașat. În cazul 
unei noi detașări, acesta trebuie să 
prezinte dovada privind noua țară în care 
își desfășoară activitatea. Se va lua în 
calcul salariul mediu brut înregistrat de 



PE467.306v01-00 50/92 AM\871544RO.doc

RO

către autoritățile naționale competente 
din anul anterior detașării. În cazul în 
care nu există date în acest sens, se va lua 
în calcul salariul mediu brut existent cu 
doi ani înaintea detașării;

Or. de

Amendamentul 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” 
înseamnă orice persoană cu studii 
superioare care este transferată în 
vederea dezvoltării cunoștințelor și a 
experienței în cadrul unei companii 
pentru a se pregăti să ocupe o funcție de 
conducere în compania respectivă;

eliminat

Or. de

Amendamentul 104
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania
respectivă;

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii;

Or. nl
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Amendamentul 105
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru o funcție calificată 
ulterioară în compania respectivă;

Or. de

Amendamentul 106
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice lucrător cu studii superioare, 
echivalente cel puțin cu nivelul 5 din 
Cadrul european al calificărilor, cu un 
acord de stagiu care include o descriere a 
programului de stagiu și durata acestuia,
care este transferat în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 107
Philippe Boulland
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Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor teoretice și a experienței în 
cadrul unei companii sau al unei instituții 
pentru a se pregăti să ocupe o funcție de 
conducere în compania sau instituția
respectivă;

Or. fr

Amendamentul 108
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă 
orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii, pe baza unui contract 
remunerat, pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 109
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „stagiar cu studii superioare” înseamnă (g) „Stagiar cu studii superioare” sau 
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orice persoană cu studii superioare care 
este transferată în vederea dezvoltării 
cunoștințelor și a experienței în cadrul unei 
companii pentru a se pregăti să ocupe o 
funcție de conducere în compania 
respectivă;

„ucenic(ă)”: orice persoană cu studii 
superioare care este transferată în vederea 
dezvoltării cunoștințelor și a experienței în 
cadrul unei companii pentru a se pregăti să 
ocupe o funcție de conducere în compania 
respectivă; Este vorba despre lucrătorii 
care nu sunt obligați să contribuie la 
asigurările sociale. Statele membre 
garantează că angajatorii nu vor utiliza în 
mod abuziv, pentru o muncă obișnuită, 
stagiarii cu studii superioare sau ucenicii 
care desfășoară o activitate constantă; 

Or. de

Amendamentul 110
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „loc de muncă înalt calificat” 
înseamnă un loc de muncă care:
- necesită cunoștințe speciale, esențiale și 
specifice pentru entitatea-gazdă;
- este remunerat; și
- garantează condiții de muncă adecvate.

Or. en

Justificare

Un set revizuit de definiții este necesar pentru a clarifica obiectivele directivei. În acest scop, 
o definiție europeană deja codificată și funcțională a locului de muncă înalt calificat ar trebui 
inclusă în directivă pentru a asigura că persoanele transferate în cadrul aceleiași companii 
sunt angajate în condițiile prevăzute de prezenta directivă. Această definiție este preluată din 
Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere 
a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate 
(Directiva privind cartea albastră).
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Amendamentul 111
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) în sensul prezentei directive, „grup de 
întreprinderi” înseamnă două sau mai 
multe întreprinderi recunoscute ca fiind 
legate, în temeiul dreptului intern, astfel: o 
întreprindere, legată direct sau indirect de 
altă întreprindere; deține majoritatea 
capitalului subscris al întreprinderii; sau 
controlează majoritatea voturilor atașate 
acțiunilor emise de întreprindere; sau poate 
numi mai mult de jumătate din membrii 
consiliului de administrație, de conducere 
sau de supraveghere a întreprinderii;

(l) în sensul prezentei directive, „grup de 
întreprinderi” înseamnă două sau mai 
multe întreprinderi recunoscute ca fiind 
legate, în temeiul dreptului intern, astfel: o 
întreprindere, legată direct sau indirect de 
altă întreprindere; deține majoritatea 
capitalului subscris al întreprinderii; sau 
controlează majoritatea voturilor atașate 
acțiunilor emise de întreprindere; sau poate 
numi mai mult de jumătate din membrii 
consiliului de administrație, de conducere 
sau de supraveghere a întreprinderii; în 
sensul prezentei directive, întreprinderile 
sunt legate reciproc și atunci când o 
întreprindere poate exercita o influență 
dominantă asupra alteia în baza unui 
contract sau atunci când, în virtutea unei 
clauze contractuale, acestea au organe de 
conducere comune; 

Or. de

Amendamentul 112
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „acord colectiv cu aplicare 
universală” înseamnă un acord colectiv
care trebuie respectat de către toate 
întreprinderile din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante. În absența unui sistem de 
declarare a acordurilor universale cu 
aplicabilitate universală, statele membre 

eliminat
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se pot întemeia pe acordurile colective 
aplicabile în ansamblu tuturor 
întreprinderilor similare din raza 
geografică și din profesiunea sau ramura 
industrială relevante și/sau acordurile 
colective încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

Or. en

Amendamentul 113
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „acord colectiv cu aplicare 
universală” înseamnă un acord colectiv 
care trebuie respectat de către toate 
întreprinderile din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante. În absența unui sistem de 
declarare a acordurilor universale cu 
aplicabilitate universală, statele membre 
se pot întemeia pe acordurile colective 
aplicabile în ansamblu tuturor 
întreprinderilor similare din raza 
geografică și din profesiunea sau ramura 
industrială relevante și/sau acordurile 
colective încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „acord colectiv cu aplicare universală” 
înseamnă un acord colectiv care trebuie 
respectat de către toate întreprinderile din 
raza geografică și din profesiunea sau 
ramura industrială relevante. În absența 
unui sistem de declarare a acordurilor 
universale cu aplicabilitate universală, 
statele membre se pot întemeia pe 
acordurile colective aplicabile în 
ansamblu tuturor întreprinderilor 
similare din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante și/sau acordurile colective 
încheiate de organizațiile cele mai 
reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

(n) „acord colectiv” înseamnă toate tipurile 
de acord colectiv care au fost încheiate la 
toate nivelurile posibile, inclusiv la nivel 
de companie, și care sunt aplicabile în 
cadrul entității întreprinderii în care 
specialistul sau cadrul de conducere este 
detașat.

Or. de

Amendamentul 115
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu afectează dreptul 
statelor membre de a adopta sau de a emite 
dispoziții mai favorabile pentru persoanele 
care intră sub incidența articolului 3 litera 
(i), articolelor 12, 14 și 15.

(2) Prezenta directivă nu afectează dreptul 
statelor membre de a adopta sau de a emite 
dispoziții mai favorabile pentru persoanele 
care intră sub incidența articolului 3 litera 
(i), articolelor 11 alineatul (2), 14 și 15.

Or. de

Amendamentul 116
Martin Kastler
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anumite sectoare pot fi excluse din 
domeniul de aplicare al directivei, dacă 
acest lucru este convenit de către 
partenerii sociali ai sectorului respectiv și 
este solicitat printr-o procedură formală 
din cadrul dialogului social.

Or. de

Amendamentul 117
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 10, 
resortisantul unei țări terțe care solicită să 
fie admis în condițiile prevăzute de 
directivă trebuie:

Fără a se aduce atingere articolului 10, 
resortisantul unei țări terțe care solicită să 
fie admis în condițiile prevăzute de 
directivă și/sau angajatorul acestuia 
trebuie:

Or. en

Amendamentul 118
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să prezinte dovada angajării în același 
grup de întreprinderi timp de cel puțin 12 
luni în perioada care precede imediat data 
transferului în cadrul aceleiași companii,
dacă se prevede astfel de către dreptul 
intern și că persoana în cauză va putea 

(b) să prezinte dovada unui contract de 
angajare în același grup de întreprinderi 
timp de cel puțin 12 luni în perioada care 
precede imediat data transferului în cadrul 
aceleiași companii și care este valabil 
după încheierea detașării;
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reveni într-o entitate care aparține 
grupului de întreprinderi respectiv și se 
află într-o țară terță la încheierea 
detașării;

Or. en

Amendamentul 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să prezinte dovada angajării în același 
grup de întreprinderi timp de cel puțin 12 
luni în perioada care precede imediat data 
transferului în cadrul aceleiași companii, 
dacă se prevede astfel de către dreptul 
intern și că persoana în cauză va putea 
reveni într-o entitate care aparține grupului 
de întreprinderi respectiv și se află într-o 
țară terță la încheierea detașării;

(b) să prezinte dovada angajării în același 
grup de întreprinderi timp de cel puțin 6 
luni în cazul administratorilor și 
specialiștilor și 3 luni în cazul stagiarilor, 
în perioada care precede imediat data 
transferului în cadrul aceleiași companii, 
dacă se prevede astfel de către dreptul 
intern și că persoana în cauză va putea 
reveni într-o entitate care aparține grupului 
de întreprinderi respectiv și se află într-o 
țară terță la încheierea detașării;

Or. pl

Justificare

În cazul schimbărilor dinamice perioada de 12 luni este prea lungă și poate limita în mod 
considerabil aplicarea directivei. Acesta este motivul pentru propunerea de a scurta perioada 
de ocupare a forței de muncă înainte de transfer cu până la 6 luni în cazul administratorilor
și specialiștilor, și până la 3 luni în cazul stagiarilor.

Amendamentul 120
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să prezinte dovada angajării în același 
grup de întreprinderi timp de cel puțin 12
luni în perioada care precede imediat data 
transferului în cadrul aceleiași companii, 
dacă se prevede astfel de către dreptul 
intern și că persoana în cauză va putea 
reveni într-o entitate care aparține grupului 
de întreprinderi respectiv și se află într-o 
țară terță la încheierea detașării;

(b) să prezinte dovada angajării în același 
grup de întreprinderi timp de cel puțin 6
luni (cadre de conducere și specialiști), 
respectiv 3 luni (stagiari cu studii 
superioare), în perioada care precede 
imediat data transferului în cadrul aceleiași 
companii, dacă se prevede astfel de către 
dreptul intern și că persoana în cauză va 
putea reveni într-o entitate care aparține 
grupului de întreprinderi respectiv și se află 
într-o țară terță la încheierea detașării;

Or. de

Amendamentul 121
Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c – subpunctul (iia) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii a) să prezinte documentația pentru ca 
persoana respectivă să adere la o funcție 
în care în mod exclusiv îndeplinește 
atribuții specializate în entitatea sau 
entitățile gazdă din statul membru 
respectiv

Or. da

Justificare

Este imperativ ca directiva să nu permită abuzuri în cazul în care întreprinderile utilizează 
directiva pentru executarea funcțiilor de operare generale.

Amendamentul 122
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c – subpunctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) remunerația acordată în perioada 
transferului;

(iii) remunerația acordată în perioada 
transferului, inclusiv remunerația pentru 
ore suplimentare, beneficii, bonusuri și 
beneficii în natură;

Or. en

Amendamentul 123
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să prezinte dovada că deține 
calificările necesare în statul membru în 
care a fost admisă pentru postul de 
conducere, de specialist sau, în cazul 
stagiarilor cu studii superioare, 
calificările necesare, dobândite prin 
absolvirea unei instituții de învățământ 
superior;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
necesare în statul membru în care a fost 
admisă pentru postul de conducere, de 
specialist sau, în cazul stagiarilor cu studii 
superioare, calificările necesare, 
dobândite prin absolvirea unei instituții de 
învățământ superior;

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
necesare pentru postul de conducere sau de 
specialist;
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Or. de

Amendamentul 125
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
necesare în statul membru în care a fost 
admisă pentru postul de conducere, de 
specialist sau, în cazul stagiarilor cu studii 
superioare, calificările necesare, dobândite 
prin absolvirea unei instituții de învățământ 
superior;

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
profesionale sau calificările superioare în 
statul membru în care a fost admisă pentru 
postul de conducere, de specialist sau, în 
cazul stagiarilor cu studii superioare, 
calificările profesionale și experiența 
profesională corespunzătoare, dobândite 
prin absolvirea unei instituții de învățământ 
superior;

Or. de

Amendamentul 126
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
necesare în statul membru în care a fost 
admisă pentru postul de conducere, de 
specialist sau, în cazul stagiarilor cu studii 
superioare, calificările necesare,
dobândite prin absolvirea unei instituții de 
învățământ superior.

(d) să prezinte dovada că deține calificările 
necesare pentru postul de conducere sau de 
specialist, dobândite prin absolvirea unei 
instituții de învățământ superior, pentru 
funcții sau activități comerciale care 
necesită cunoștințe speciale. Se consideră 
că specialistul are studii superioare dacă 
acesta poate prezenta o diplomă de 
absolvire a unei instituții de învățământ 
superior (diplomă sau alt tip de atestare a 
studiilor superioare) emisă de o autoritate 
competentă.. Diploma de studii superioare 
trebuie să fie dobândită în urma absolvirii 
de studii superioare la o instituție de 
învățământ superior recunoscută de către 
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stat, a căror durată trebuie să fie de cel 
puțin 3 ani. Pe lângă absolvirea unei 
instituții de învățământ superior este 
necesară o experiență de minimum cinci 
ani al cărei nivel să fie echivalent cu cel 
al studiilor superioare. Specialistul 
trebuie să dovedească faptul că, pe durata 
detașării, a câștigat un salariu cel puțin 
egal sau mai mare decât salariul mediu 
brut practicat în sectorul din țara în care 
a fost detașat. În cazul unei noi detașări, 
acesta trebuie să prezinte dovada privind 
noua țară în care își desfășoară 
activitatea. Se va lua în calcul salariul 
mediu brut înregistrat de către autoritățile 
naționale competente din anul anterior 
detașării. În cazul în care nu există date 
în acest sens, se va lua în calcul salariul 
mediu brut existent cu doi ani înaintea 
detașării.
Stagiarul cu studii superioare trebuie să 
facă dovada absolvirii unei instituții de 
învățământ superior.

Or. de

Amendamentul 127
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să prezinte documentația care certifică 
faptul că îndeplinește condițiile stabilite de 
legislația națională pentru ca cetățenii 
Uniunii să-și exercite profesia reglementată 
pe care o va desfășura persoana transferată;

(e) să prezinte documentația care certifică 
faptul că îndeplinește condițiile stabilite de 
legislația națională pentru ca cetățenii 
Uniunii să-și exercite profesia reglementată 
pe care o va desfășura persoana transferată
și astfel cum se prevede în 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale1;
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Or. en

Amendamentul 128
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale în vigoare, să prezinte dovezi că 
deține sau, dacă se prevede astfel în 
legislația națională, că a solicitat asigurare 
de sănătate pentru toate riscurile prevăzute 
în mod normal de cetățenii statului 
membru în cauză pentru perioade în cazul 
cărora nu este prevăzută o astfel de 
acoperire a riscului prin asigurare și dreptul 
la prestații corespunzătoare în legătură cu 
contractul de muncă sau ca efect al 
contractului de muncă;

(g) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale în vigoare și fără a ține seama 
de dispozițiile de la articolul 14 alineatul 
(2) litera (e) privind prestațiile de boală, 
să prezinte dovezi că deține sau, dacă se 
prevede astfel în legislația națională, că a 
solicitat asigurare de sănătate pentru toate 
riscurile prevăzute în mod normal de 
cetățenii statului membru în cauză pentru 
perioade în cazul cărora nu este prevăzută 
o astfel de acoperire a riscului prin 
asigurare și dreptul la prestații 
corespunzătoare în legătură cu contractul 
de muncă sau ca efect al contractului de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită să fie îndeplinite 
toate condițiile privind remunerarea 
acordată în timpul transferului, prevăzute 
de actele cu putere de lege sau actele 
administrative și/sau acordurile colective 
cu aplicabilitate universală referitoare la 
detașarea lucrătorilor aflați într-o situație 
similară în ramurile profesionale 

eliminat
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relevante.

Or. de

Amendamentul 130
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită să fie îndeplinite 
toate condițiile privind remunerarea
acordată în timpul transferului, prevăzute 
de actele cu putere de lege sau actele 
administrative și/sau acordurile colective 
cu aplicabilitate universală referitoare la
detașarea lucrătorilor aflați într-o situație 
similară în ramurile profesionale relevante

Statele membre solicită să fie îndeplinite 
toate condițiile privind condițiile de lucru, 
inclusiv beneficiile și remunerația
acordate în timpul transferului, prevăzute 
de actele cu putere de lege sau actele 
administrative și/sau acordurile colective 
într-o situație comparabilă în ramurile 
profesionale relevante de la locul de 
muncă;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei încalcă principiul remunerației egale pentru muncă egală și 
articolul 15 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 131
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită să fie îndeplinite 
toate condițiile privind remunerarea 
acordată în timpul transferului, prevăzute 
de actele cu putere de lege sau actele 
administrative și/sau acordurile colective 
cu aplicabilitate universală referitoare la 
detașarea lucrătorilor aflați într-o situație 

Statele membre solicită să fie îndeplinite 
toate condițiile privind remunerarea 
acordată în timpul transferului, prevăzute 
de actele cu putere de lege sau actele 
administrative și/sau acordurile colective 
cu aplicabilitate universală referitoare la 
detașarea lucrătorilor aflați într-o situație 
similară în ramurile profesionale relevante.
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similară în ramurile profesionale relevante. Se va acorda o atenție deosebită 
respectării Directivei 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem de declarare a 
acordurilor universale cu aplicabilitate 
universală, statele membre se pot întemeia 
pe acordurile colective aplicabile în 
ansamblu tuturor întreprinderilor 
similare din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante și/sau acordurile colective 
încheiate de organizațiile cele mai 
reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

eliminat

Or. de

Amendamentul 133
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem de declarare a 
acordurilor universale cu aplicabilitate 
universală, statele membre se pot întemeia 
pe acordurile colective aplicabile în 
ansamblu tuturor întreprinderilor similare 
din raza geografică și din profesiunea sau 
ramura industrială relevante și/sau 
acordurile colective încheiate de 

În absența unui sistem de declarare a 
acordurilor universale cu aplicabilitate 
universală, statele membre se pot întemeia
pe acordurile colective aplicabile în 
ansamblu, în conformitate cu normele și 
tradițiile din statele membre.
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organizațiile cele mai reprezentative la 
nivel național ale angajatorilor sau ale 
angajaților, aplicate pe teritoriul național 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 134
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem pe baza căruia să se 
declarare aplicabilitatea universală a 
acordurilor colective, statele membre se 
pot baza, dacă decid astfel, pe contractele 
colective aplicabile în ansamblu tuturor 
întreprinderilor similare din raza 
geografică și din profesiunea sau ramura 
industrială relevante și/sau contractele 
colective încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

În absența unui sistem pe baza căruia să se 
declarare aplicabilitatea universală a 
acordurilor colective, statele membre se 
pot baza, dacă decid astfel, pe dispozițiile 
și practicile naționale. 

Or. nl

Amendamentul 135
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Orice modificare care afectează 
condițiile de admisie stabilite în prezentul 
articol se notifică autorităților competente 
din statul membru în cauză.

5. Orice modificare operată pe durata 
șederii care afectează condițiile de admisie 
stabilite în prezentul articol se notifică 
autorităților competente din statul membru 
în cauză și va respecta articolul 5 
alineatele (1)-(4) și articolul 14.
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Or. en

Amendamentul 136
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre resping o solicitare 
atunci când nu sunt îndeplinite condițiile 
stabilite la articolul 5 sau atunci când 
documentele prezentate au fost dobândite 
prin fraudă, care au fost falsificate sau 
modificate.

1. Statele membre resping o solicitare 
atunci când nu sunt îndeplinite condițiile 
stabilite la articolul 5 sau atunci când se 
constată că documentele prezentate au fost 
dobândite prin fraudă, care au fost 
falsificate sau modificate.

Or. lt

Amendamentul 137
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre resping o solicitare în 
cazul în care angajatorul sau entitatea 
gazdă au fost sancționate în temeiul 
legislației naționale pentru muncă 
nedeclarată și/sau angajare ilegală.

2. Statele membre resping o solicitare în 
cazul în care angajatorul sau entitatea 
gazdă au fost sancționate în mod repetat în 
anul anterior depunerii cererii în temeiul 
legislației naționale pentru muncă 
nedeclarată și/sau angajare ilegală.

Or. de

Amendamentul 138
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot respinge o solicitare 
din cauza volumelor de admisie a 
resortisanților țărilor terțe.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 139
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în toate cazurile în care condițiile 
prevăzute la articolele 5 și 14 nu (mai) 
sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 140
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 8 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni Sancțiuni și inspecții

Or. en

Amendamentul 141
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot include alte 
sancțiuni, cum ar fi: (a) excluderea de la 
acordarea dreptului la avantaje publice 
sau la ajutor public; (b) excluderea de la 
participarea într-un contract public pe o 
perioadă de până la cinci ani; (c) 
descalificare temporară sau permanentă 
de la desfășurarea de activități 
comerciale, industriale sau agricole; (d) 
plasarea sub supraveghere judiciară sau 
(e) o hotărâre de dizolvare.

În ceea ce privește încălcarea de către 
angajator a normelor privind 
remunerarea, impozitele și contribuțiile de 
asigurări sociale, statele membre se 
asigură că angajatorul plătește (a) orice 
remunerație restantă față de resortisantul 
țării terțe care face obiectul transferului 
în cadrul aceleiași companii; (b) orice 
impozite și contribuții de asigurări sociale 
restante, inclusiv amenzile administrative 
relevante. Statele membre asigură 
mecanisme eficiente prin care 
resortisanții din țările terțe pot depune 
plângeri împotriva angajatorilor lor, 
direct sau prin intermediul părților terțe 
desemnate.

Or. en

Amendamentul 142
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 9 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informații Dreptul la informații

Or. en
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Amendamentul 143
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informații Accesul la informații

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a pune la dispoziție informații 
referitoare la intrare și la ședere, inclusiv la 
drepturile aferente, precum și toate actele 
doveditoare necesare în vederea prezentării 
unei cereri.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a pune la dispoziție informații 
referitoare la intrare și la ședere, inclusiv la 
drepturile aferente, precum și toate actele 
doveditoare necesare în vederea prezentării 
unei cereri, dar și la drepturile privind 
condițiile de lucru, securitatea socială și 
mecanismele de reclamare și de aplicare a 
legii, pentru toți solicitanții și persoanele 
transferate și lucrătorii admiși în țara 
gazdă.

Or. en

Amendamentul 144
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Solicitarea se prezintă pe teritoriul 
statului membru în care va avea loc, în 
principal, transferul în cadrul aceleiași 
companii.

3. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. lt

Amendamentul 145
Heinz K. Becker



AM\871544RO.doc 71/92 PE467.306v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Solicitarea se prezintă pe teritoriul 
statului membru în care va avea loc, în 
principal, transferul în cadrul aceleiași 
companii.

3. 3. Solicitarea se prezintă pe teritoriul 
statului membru în care va avea loc, în 
principal, transferul în cadrul aceleiași 
companii. În cazul în care nu se poate 
cunoaște în prealabil țara în care 
lucrătorul se va afla în principal, 
solicitantul are libertatea de a alege țara. 

Or. de

Amendamentul 146
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Solicitarea se prezintă pe teritoriul 
statului membru în care va avea loc, în 
principal, transferul în cadrul aceleiași 
companii.

3. Solicitarea se prezintă pe teritoriul 
statului membru aferent primului loc de 
muncă al persoanei transferate în cadrul 
aceleiași companii; condițiile prevăzute la 
articolele 5 și 14 trebuie verificate de 
fiecare stat membru care admite 
persoanele respective.

Or. en

Amendamentul 147
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sub rubrica „tip de permis”, statele 
membre menționează „persoană transferată 
în cadrul aceleiași companii”, precum și 

4. Sub rubrica „tip de permis”, primul stat 
membru gazdă menționează „persoană 
transferată în cadrul aceleiași companii”, 



PE467.306v01-00 72/92 AM\871544RO.doc

RO

numele grupului de întreprinderi în cauză. 
Statele membre eliberează persoanei care 
deține un permis de persoană transferată în 
cadrul aceleiași companii un document 
suplimentar în care se prevede lista 
entităților autorizate să primească 
resortisantul țării terțe și revizuiesc acest 
document atunci când se modifică lista.

precum și numele grupului de întreprinderi 
în cauză. Primul stat membru gazdă
eliberează persoanei care deține un permis 
de persoană transferată în cadrul aceleiași 
companii un document suplimentar în care 
se prevede lista entităților autorizate să 
primească resortisantul țării terțe după 
verificarea efectuată de fiecare stat 
membru care admite persoana respectivă, 
conform condițiilor prevăzute la 
articolul 5 și articolul 14, și revizuiește
acest document atunci când se modifică 
lista, de comun acord cu statele membre 
relevante.

Or. en

Amendamentul 148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză adoptă o decizie cu 
privire la cererea de admisie într-un stat 
membru în calitate de persoană transferată 
în cadrul aceleiași companii sau la 
revizuirea documentului suplimentar 
menționat la articolul 11 alineatul (4) și 
notifică în scris solicitantul, în 
conformitate cu procedurile de notificare 
stabilite de legislația națională a statului 
membru în cauză, în termen de 30 de zile 
de la depunerea cererii complete. În cazuri 
excepționale care implică cereri complexe, 
inclusiv cereri privind entități gazdă din 
mai multe state membre, termenul poate fi 
extins pentru o perioadă maximă de 60 de 
zile suplimentare.

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză adoptă o decizie cu 
privire la cererea de admisie într-un stat 
membru în calitate de persoană transferată 
în cadrul aceleiași companii sau la 
revizuirea documentului suplimentar 
menționat la articolul 11 alineatul (4) și 
notifică în scris solicitantul, în 
conformitate cu procedurile de notificare 
stabilite de legislația națională a statului 
membru în cauză, în termen de 30 de zile 
de la depunerea cererii complete. În cazuri 
excepționale care implică cereri complexe, 
inclusiv cereri privind entități gazdă din 
mai multe state membre, termenul poate fi 
extins pentru o perioadă maximă de 30 de 
zile suplimentare.

Or. pl
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Justificare

Perioada maximă de 90 de zile pentru a decide asupra unei cereri de admitere pe teritoriul
unui stat membru a unei persoane ca angajat transferat în cadrul companiei era prea lungă și
nejustificată.

Amendamentul 149
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. dreptul de a-și exercita atribuțiile la 
sediul clienților acelor entități care aparțin 
de grupul de întreprinderi menționate în 
documentul suplimentar prevăzut de 
articolul 11 alineatul (4), atâta timp cât 
relația de muncă este menținută cu 
întreprinderea stabilită într-o țară terță.

4. dreptul de a-și exercita atribuțiile la 
sediul clienților și al potențialilor 
parteneri de afaceri acelor entități care 
aparțin de grupul de întreprinderi 
menționate în documentul suplimentar 
prevăzut de articolul 11 alineatul (4), atâta 
timp cât relația de muncă este menținută cu 
întreprinderea stabilită într-o țară terță.

Or. de

Amendamentul 150
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Oricare ar fi legea aplicabilă relației 
de muncă, trebuie să se aplice cel puțin 
legile, reglementările și dispozițiile 
aferente locului de muncă.

Or. en

Amendamentul 151
Martin Kastler
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Propunere de directivă
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi au dreptul la:

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi dispun de 
următoarele drepturi:

Or. de

Amendamentul 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi au dreptul la:

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, pentru persoanele transferate în 
cadrul aceleiași întreprinderi se aplică 
principiul acordării unui tratament egal 
cu cel de care beneficiază lucrătorii 
autohtoni:

Or. de

Amendamentul 153
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi au dreptul la:

Oricare ar fi legea aplicabilă relației de 
muncă, persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi au dreptul cel puțin
la un tratament egal cu cel al 
resortisanților din statul membru gazdă, 
în ceea ce privește:
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Or. en

Amendamentul 154
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă care asigură cel puțin același 
nivel de protecție precum cel prevăzut în 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 155
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă, astfel cum se prevede în actele 
cu putere de lege și în actele administrative 
și/sau în acordurile colective aplicabile la 
locul de muncă în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst



PE467.306v01-00 76/92 AM\871544RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

se aplică termenii și condițiile de ocupare a 
unui loc de muncă, astfel cum se prevede 
în actele cu putere de lege și în actele 
administrative și în acordurile colective din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 157
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective din statul membru în care aceste 
persoane au fost admise în temeiul 
prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 158
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
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de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane își 
desfășoară activitatea în prezent
(principiul locului de desfășurare a 
activității) în temeiul prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 159
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive.

termenii și condițiile de ocupare a unui loc 
de muncă aplicabile lucrătorilor detașați 
într-o situație similară, astfel cum se 
prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative și/sau în acordurile 
colective cu aplicabilitate universală din 
statul membru în care aceste persoane au 
fost admise în temeiul prezentei directive, 
acordând o atenție specială Directivei 
96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 160
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem de declarare a 
acordurilor universale cu aplicabilitate 
universală, statele membre se pot întemeia 

eliminat
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pe acordurile colective aplicabile în 
ansamblu tuturor întreprinderilor 
similare din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante și/sau acordurile colective 
încheiate de organizațiile cele mai 
reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

Or. en

Amendamentul 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem de declarare a 
acordurilor universale cu aplicabilitate 
universală, statele membre se pot întemeia 
pe acordurile colective aplicabile în 
ansamblu tuturor întreprinderilor 
similare din raza geografică și din 
profesiunea sau ramura industrială 
relevante și/sau acordurile colective 
încheiate de organizațiile cele mai 
reprezentative la nivel național ale 
angajatorilor sau ale angajaților, aplicate 
pe teritoriul național respectiv.

eliminat

Or. de

Amendamentul 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. la un tratament remunerativ de bază 
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care să corespundă cel puțin celui 
prevăzut pentru un cetățean al Uniunii 
care desfășoară aceeași profesie sau are 
aceeași ocupație în statul membru gazdă; 
această remunerație poate fi integrată 
punctual de către angajator pentru a 
permite lucrătorului transferat plata 
cheltuielilor asociate în mod inevitabil 
transferului.

Or. it

Amendamentul 163
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

acordarea unui tratament egal cu al 
cetățenilor statului membru de primire, în 
ceea ce privește:

acordarea cel puțin a unui tratament egal 
cu al rezidenților statului membru de 
primire, în ceea ce privește:

Or. en

Amendamentul 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

acordarea unui tratament egal cu al 
cetățenilor statului membru de primire, în 
ceea ce privește:

acordarea unui tratament egal cu al 
cetățenilor statului membru de primire se 
referă în special la următoarele drepturi:

Or. de

Amendamentul 165
Martin Kastler
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Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

acordarea unui tratament egal cu al 
cetățenilor statului membru de primire, în 
ceea ce privește:

acordarea unui tratament egal cu al 
cetățenilor statului membru de primire,
inclusiv în ceea ce privește, dar fără a se 
limita la următoarele aspecte:

Or. de

Amendamentul 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) libertatea de asociere, afiliere și 
participare la o organizație de reprezentare 
a lucrătorilor sau angajatorilor sau la orice 
organizație ai cărei membri desfășoară o 
ocupație specifică, inclusiv avantajele 
conferite de astfel de organizații, fără a se 
aduce atingere dispozițiilor de drept intern 
privind ordinea publică și securitatea 
publică;

(a) libertatea de asociere, afiliere și 
participare la o organizație de reprezentare 
a lucrătorilor sau angajatorilor sau la orice 
organizație ai cărei membri desfășoară o 
ocupație specifică, inclusiv dreptul de 
participare la acțiunile având drept scop 
încheierea acordurilor colective, care 
includ măsurile referitoare la grevă, 
inclusiv avantajele conferite de astfel de 
organizații, fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de drept intern privind ordinea 
publică și securitatea publică;

Or. de

Amendamentul 167
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Statele membre pot restricționa 
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aplicarea unui tratament egal cetățenilor 
la care se face referire la punctul 2 litera 
(c), dacă persoana transferată în cadrul 
aceleiași companii este protejată prin 
faptul că este integrată într-un sector de 
asigurări sociale în țara de origine sau 
din alte motive și dacă, în conformitate cu 
legislația din statul membru vizat, 
persoana în cauză poate fi exceptată de la 
aplicarea legislației privind securitatea 
socială a statului membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului;

(c) sectoarele securității sociale, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 883/04;

Or. en

Amendamentul 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere acordurilor (c) fără a se aduce atingere acordurilor 
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bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului*;

bilaterale existente care prevăd condiții 
mai favorabile, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare care 
prevăd condiții mai favorabile, se aplică în 
mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 1231/10 sau, unde este cazul, 
Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al 
Consiliului15;

Or. en

Amendamentul 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului*;

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului15. Această 
prevedere nu se aplică în situația în care
lucrătorul detașat intră sub incidența 
legislației țării terțe în domeniul
contribuțiilor de asigurări sociale, sau în 
cazul în care plătește contribuțiile în țara 
terță.

Or. pl
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Justificare

Trebuie evitată situația în care angajatul este supus la două regimuri juridice și în care 
cotizația va fi plătită atât în statul membru cât și într-o țară terță.

Amendamentul 171
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003* al Consiliului;

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/200315 al Consiliului; statele 
membre pot restricționa aplicarea unui 
tratament egal cetățenilor la care se face 
referire la acest punct, dacă persoana 
transferată în cadrul aceleiași companii 
este protejată prin faptul că este integrată 
într-un sector de asigurări sociale în țara 
de origine sau din alte motive și dacă, în 
conformitate cu legislația din statul 
membru, persoana în cauză poate fi 
exceptată de la aplicarea legislației 
privind securitatea socială a statului 
membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 172
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04. În 
eventualitatea circulației între statele 
membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului*;

(c) fără a se aduce atingere acordurilor 
bilaterale existente, dispozițiile din dreptul 
intern referitoare la sectoarele securității 
sociale definite la articolul 3 [alineatul 1 
literele (a)-(i)] din Regulamentul (CE) nr. 
883/04. Tratamentul egal exclude 
alocațiile familiale, întrucât obiectivul 
statelor membre este acela de a sprijini în 
mod prioritar familiile stabilite permanent 
în UE. În eventualitatea circulației între 
statele membre și fără a se aduce atingere 
acordurilor bilaterale în vigoare, se aplică 
în mod corespunzător Regulamentul (CE) 
nr. 859/2003 al Consiliului1;

Or. de

Amendamentul 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lucrătorii din țările terțe care se mută 
într-o țară terță sau urmașii unor astfel de 
lucrători rezidenți într-o țară terță care 
dobândesc drepturi de la lucrător, vor 
primi, pentru limită de vârstă, invaliditate 
și deces, pensii obligatorii bazate pe 
încadrarea anterioară în muncă a 
lucrătorilor, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în 
aceleași condiții și în același cuantum ca 
cetățenii statelor membre în cauză;

Or. en

                                               
1 JO L 124, 20.05.03, p. 1.
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Amendamentul 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) acces nediscriminatoriu la sistemul 
de securitate socială de la locul de muncă, 
în aceleași condiții ca alți cetățeni ai UE 
care lucrează în acest stat membru, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004;

Or. en

Amendamentul 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) drepturi la prestații care pot fi 
datorate în caz de accidente de muncă și 
boli profesionale, la compensații în locul 
dreptului la vacanță dobândit, dar 
nefolosit, și la rambursarea contribuțiilor 
de asigurări sociale care nu au dat și nu 
dau naștere unor drepturi în temeiul 
legislației sau reglementărilor naționale 
sau al unui acord internațional, în cazul 
mutării într-o țară terță;

Or. en

Amendamentul 176
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fără a se aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 859/2003 și acordurilor bilaterale 
existente, plata prestațiilor aferente pensiei 
cuvenite de drept la data plecării într-o țară 
terță în baza activității salariale desfășurate 
anterior de lucrător;

(d) fără a se aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 859/2003 și acordurilor bilaterale 
existente, plata prestațiilor aferente pensiei, 
precum și structura și portabilitatea 
drepturilor la pensie suplimentară
cuvenite de drept la data plecării într-o țară 
terță în baza activității salariale desfășurate 
anterior de lucrător;

Or. nl

Amendamentul 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fără a se aduce atingere 
Regulamentului (CE) nr. 859/2003 și 
acordurilor bilaterale existente, plata
prestațiilor aferente pensiei cuvenite de 
drept la data plecării într-o țară terță în 
baza activității salariale desfășurate 
anterior de lucrător;

(d) lucrătorii din țările terțe care se mută 
într-o țară terță sau urmașii unor astfel de 
lucrători rezidenți într-o țară terță, care
dobândesc drepturi de la lucrător, vor 
primi, pentru limită de vârstă, invaliditate 
și deces, pensii obligatorii bazate pe 
încadrarea anterioară în muncă a 
lucrătorilor și dobândite în conformitate 
cu dispozițiile prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în 
aceleași condiții și în același cuantum ca 
cetățenii statelor membre în cauză, atunci 
când se mută într-o țară terță;

Or. en

Amendamentul 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 - litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dreptul de a-și reclama angajatorul 
prin depunerea unei plângeri la 
autoritățile competente și/sau a unei 
cereri la instanțele competente, direct sau 
prin intermediul unor terți, cum ar fi 
organizațiile de lucrători, în conformitate 
cu dispozițiile legale naționale 
corespunzătoare, în scopul aplicării 
eficiente a drepturilor prevăzute de 
prezenta directivă; statele membre 
instituie mecanisme eficiente de garantare 
a acestor drepturi.

Or. de

Amendamentul 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dreptul de a refuza începerea 
activității în cazul în care persoana 
detașată în cadrul companiei este folosită 
ca „spărgător de grevă”;

Or. de

Amendamentul 180
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației, cu excepția serviciilor 

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației, cu excepția serviciilor 
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de obținere a locuințelor publice și la 
asistența acordată de serviciile de ocupare 
a forței de muncă.

de obținere a locuințelor publice și a 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
serviciilor de obținere a locuințelor 
publice și la asistența acordată de 
serviciile de ocupare a forței de muncă.

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației.

Or. de

Amendamentul 182
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
serviciilor de obținere a locuințelor 
publice și la asistența acordată de 
serviciile de ocupare a forței de muncă.

(e) accesul la bunuri și servicii și la 
furnizarea bunurilor și serviciilor puse la 
dispoziția populației.

Or. nl

Amendamentul 183
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Tratamentul egal exclude ajutoarele 
pentru studii și formare profesională 
(study grants). 

Or. de

Amendamentul 184
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (2) a doua teză din Directiva 
2003/86/CE, statele membre nu aplică 
niciun termen pentru accesul la piața 
muncii.

Or. de

Amendamentul 185
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Exercitarea drepturilor prevăzute de 
articolul 16 de către lucrători nu trebuie 
să se opună dreptului la reîntregirea 
familiei.

Or. de
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Amendamentul 186
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resortisanții țărilor terțe cărora li s-a 
acordat permisul de persoană transferată în 
cadrul aceleiași companii într-un prim stat 
membru și care îndeplinesc criteriile de 
admisie stabilite la articolul 5 și solicită 
eliberarea unui permis de persoană 
transferată în cadrul aceleiași companii în 
alt stat membru au dreptul de a lucra în 
orice altă entitate care face parte din același 
grup de întreprinderi și este stabilită în 
statul membru respectiv, precum și la 
sediile clienților entității gazdă dacă sunt 
îndeplinite condițiile stabilite la 
articolul 13 alineatul (4), pe baza 
permisului de ședere emis de primul stat 
membru și a documentelor suplimentare 
prevăzute la articolul 11 alineatul (4), cu 
condiția ca:

1. Resortisanții țărilor terțe cărora li s-a 
acordat permisul de persoană transferată în 
cadrul aceleiași companii într-un prim stat 
membru și care îndeplinesc criteriile de 
admisie stabilite la articolul 5 și solicită 
eliberarea unui permis de persoană 
transferată în cadrul aceleiași companii în 
alt stat membru au dreptul de a lucra în 
orice altă entitate care face parte din același 
grup de întreprinderi și este stabilită în 
statul membru respectiv, precum și la 
sediile clienților entității-gazdă dacă sunt 
îndeplinite condițiile stabilite la 
articolul 13 alineatul (4), iar criteriile de 
admisibilitate, conform articolelor 5 și 14, 
sunt verificate de toate statele membre 
care acceptă astfel de persoane, pe baza 
permisului de ședere emis de primul stat 
membru și a documentelor suplimentare 
prevăzute la articolul 11 alineatul (4), cu 
condiția ca:

Or. en

Amendamentul 187
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înainte de transferul în acel stat 
membru, solicitantul să fi depus la 
autoritatea competentă din celălalt stat 
membru documentele menționate la 
articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) 
referitoare la transferul în statul membru 

(b) înainte de transferul în acel stat 
membru, solicitantul să fi depus la 
autoritatea competentă din celălalt stat 
membru documentele menționate la 
articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) 
referitoare la transferul în statul membru 
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respectiv și să fi prezentat dovada 
depunerii acestor documente în primul stat 
membru.

respectiv, iar condițiile să fi fost verificate 
din punctul de vedere al compatibilității 
cu condițiile din alt stat membru, și să fi 
prezentat dovada depunerii acestor 
documente în primul stat membru.

Or. en

Amendamentul 188
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) principiul tratamentului egal la locul 
de muncă să nu fie încălcat.

Or. en

Amendamentul 189
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 16 alineatele (1) și (2) nu se 
aplică în sectoarele preponderent mobile, 
nici domeniilor aferente conform Codului 
NACE. Excepțiile sunt solicitate și 
reglementate de către partenerii sociali în 
cadrul dialogului social.

Or. de

Amendamentul 190
Martin Kastler
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata maximă a transferului în Uniunea 
Europeană nu trebuie să depășească trei ani 
pentru cadre de conducere și specialiști și 
doi ani pentru stagiari cu studii superioare.

3. Durata maximă a transferului în Uniunea 
Europeană nu trebuie să depășească trei ani 
pentru cadre de conducere și specialiști și 
doi ani pentru stagiari cu studii superioare. 
Durata transferului poate fi prelungită cu 
cel mult un an numai în cazul cadrelor de 
conducere.

Or. de

Amendamentul 191
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. principiul statului membru gazdă, 
care prevede respectarea condițiilor la 
locul de muncă, trebuie respectat și în 
contextul mobilității persoanelor 
transferate în cadrul aceleiași companii, 
între statele membre.

Or. en


