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Amendamentul 34
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 35
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 97 privind 
migrația în scopul angajării, a 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM),

Or. en

Amendamentul 36
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 143 a 
OIM privind lucrătorii migranți,

Or. en
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Amendamentul 37
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 102 a 
OIM privind securitatea socială 
(standarde minime),

Or. en

Amendamentul 38
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 118 a 
OIM privind egalitatea de tratament 
(securitatea socială),

Or. en

Amendamentul 39
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 111 a 
OIM privind discriminarea (încadrare în 
muncă și ocuparea forței de muncă),

Or. en
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Amendamentul 40
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea OIM 
nr. 86 privind migrația în scop de 
angajare,

Or. en

Amendamentul 41
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5h (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea OIM 
nr. 151 privind lucrătorii migranți,

Or. en

Amendamentul 42
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Referirea 5i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 98 a OIM 
privind dreptul de organizare și negociere 
colectivă,

Or. en
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Amendamentul 43
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui aplicată fără 
a se aduce atingere principiului preferinței 
UE în ceea ce privește accesul pe piața 
muncii din statele membre, astfel cum s-a 
exprimat în dispozițiile relevante din 
Tratatele de aderare.

(7) Prezenta directivă ar trebui aplicată fără 
a se aduce atingere principiului preferinței 
UE în ceea ce privește accesul pe piața 
muncii din statele membre, astfel cum s-a 
exprimat în dispozițiile relevante din 
Tratatele de aderare. Cu toate acestea, 
acest principiu ar trebui utilizat în 
vederea abaterii de la principiul egalității 
de remunerare pentru aceeași muncă, în 
ceea ce privește atât lucrătorii statelor 
membre, cât și resortisanții statelor terțe.

Or. en

Amendamentul 44
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă condiții și drepturi pentru 
lucrătorii sezonieri resortisanți ai țărilor 
terțe, cu respectarea deplină a 
convențiilor relevante ale OIM.

Or. en

Amendamentul 45
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 9



AM\871580RO.doc 7/69 PE467.317v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze condițiile de prestare a serviciilor 
prevăzute la articolul 56 din TFUE. În 
special, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere condițiilor de angajare 
care, în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii8, 
se aplică lucrătorilor detașați de către o 
întreprindere stabilită într-un stat 
membru pentru a furniza un serviciu pe 
teritoriul unui alt stat membru.

eliminat

__________________
8. JO C 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Amendamentul 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze condițiile de prestare a serviciilor 
prevăzute la articolul 56 din TFUE. În 
special, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere condițiilor de angajare 
care, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii1, se aplică lucrătorilor detașați 
de către o întreprindere stabilită într-un 
stat membru pentru a furniza un serviciu 
pe teritoriul unui alt stat membru.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze condițiile de prestare a serviciilor 
prevăzute la articolul 56 din TFUE. 

                                               
1 JO C 18, 21.1.1997, p. 1.
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Or. de

Amendamentul 47
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 
recoltatului, sau turismul, în perioada 
vacanțelor.

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 
recoltatului, sau turismul.

Or. it

Amendamentul 48
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 
recoltatului, sau turismul, în perioada 
vacanțelor.

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura și horticultura, în perioada 
plantatului și recoltatului, sau turismul, în 
perioada vacanțelor.

Or. en

Amendamentul 49
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 
recoltatului, sau turismul, în perioada 
vacanțelor. 

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, viticultura și horticultura în 
perioada plantatului și recoltatului, sau 
turismul, în perioada vacanțelor. 

Or. de

Amendamentul 50
Rovana Plumb

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 
recoltatului, sau turismul, în perioada 
vacanțelor.

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura (zootehnie și horticultură în 
special), în perioada plantatului și 
recoltatului, turismul sau construcțiile de 
mari dimensiuni (în special lucrări și 
șantiere de inginerie civilă) în perioada 
vacanțelor.

Or. en

Amendamentul 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile care se desfășoară în
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura, în perioada plantatului și 

(10) Activitățile care se desfășoară în 
funcție de succesiunea anotimpurilor sunt 
în mod tipic specifice sectoarelor precum 
agricultura și legumicultura, în perioada 
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recoltatului, sau turismul, în perioada 
vacanțelor.

plantatului și recoltatului, sau turismul, în 
perioada vacanțelor. Statele membre sunt 
libere să identifice alte sectoare în care 
există fenomenul de activitate sezonieră.

Or. pl

Justificare

Fenomenul de activitate sezonieră depinde de circumstanțele specifice economice și
geografice ale statelor membre.

Amendamentul 52
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui ca cererile privind admisia 
în calitate de lucrător sezonier să fie 
permise numai dacă acestea sunt depuse 
de persoane care locuiesc în afara 
teritoriului statelor membre.

(11) Cererea este discutată și tratată 
numai cu condiția ca resortisantul țării 
terțe să locuiască în afara teritoriului 
statului în care dorește să fie acceptat.

Or. lt

Amendamentul 53
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Directiva nu ar trebui să afecteze 
dreptul de muncă al resortisanților țărilor 
terțe care locuiesc deja în mod legal într-un 
stat membru, în cazul în care acest drept le-

(12) Directiva ar trebui să definească 
drepturile și obligațiile angajatorilor față 
de lucrătorii sezonieri din țările terțe care 
trebuie să se conformeze, fără nicio 
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a fost acordat. derogare, reglementărilor comunitare și 
celor din statele membre în ceea ce 
privește sănătatea și siguranța la locul de 
muncă; de asemenea, directiva nu ar 
trebui să afecteze dreptul de muncă al 
resortisanților țărilor terțe care locuiesc 
deja în mod legal într-un stat membru, în 
cazul în care acest drept le-a fost acordat.

Or. it

Amendamentul 54
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare care să prevadă un anumit nivel 
de salarizare echivalent cu salarizarea 
acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză.

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare.

Or. de

Amendamentul 55
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil , bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare care să prevadă un anumit nivel 
de salarizare echivalent cu salarizarea 

(13) Este necesar ca directiva să
definească un sistem de intrare și de ieșire 
transparent și riguros din statul membru
bazat pe cererea pieței și pe criterii 
obiective, cum ar fi prezența unui contract 
de muncă valabil sau a unei oferte fermă 
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acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză.

de angajare care să prevadă un anumit 
nivel de salarizare echivalent cu salarizarea 
acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză, care trebuie 
să fie suficient de mare, astfel încât 
șederea temporară să aibă loc în mod 
legal și în condiții de siguranță socială.

Or. it

Amendamentul 56
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare care să prevadă un anumit nivel 
de salarizare echivalent cu salarizarea 
acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză.

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare, care să prevadă un anumit nivel 
de salarizare și alte beneficii echivalente 
cu cele ale resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză, în 
conformitate cu legislația națională sau 
cu contractele colective de muncă.

Or. nl

Amendamentul 57
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare care să prevadă un anumit nivel 

(13) Directiva ar trebui să instituie un 
sistem de intrare flexibil, bazat pe cerere și 
pe criterii obiective, precum un contract de 
muncă valabil sau o ofertă fermă de 
angajare care să prevadă un anumit nivel 
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de salarizare echivalent cu salarizarea 
acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză.

de salarizare echivalent cu salarizarea 
acordată resortisanților statului membru 
respectiv în sectorul în cauză; de 
asemenea, ar trebui să se stabilească o 
durată maximă pentru locurile de muncă 
sezoniere.

Or. fr

Amendamentul 58
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea să efectueze un test prin care 
să se demonstreze că un post nu poate fi 
ocupat cu resurse de pe piața internă a 
forței de muncă.

(14) Statele membre ar trebui să
dovedească că posturile, în loc să fie 
ocupate de resortisanți proveniți din țările 
terțe, nu pot fi ocupate de propria forță de 
muncă.

Or. it

Amendamentul 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea să efectueze un test prin care 
să se demonstreze că un post nu poate fi 
ocupat cu resurse de pe piața internă a 
forței de muncă.

(14) De asemenea, ca o consecință a 
crizei, a ratei sporite a șomajului și a 
numărului crescut de șomeri pe termen 
lung din cadrul UE, pentru care munca 
sezonieră reprezintă deseori un 
instrument important în vederea reducerii 
dificultăților financiare, Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea să efectueze 
anual un test prin care să se demonstreze 
că un post nu poate fi ocupat cu resurse de 
pe piața internă a forței de muncă și de pe 
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piața forței de muncă a UE.

Or. en

Amendamentul 60
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Durata șederii ar trebui limitată la o 
perioadă maximă pe an calendaristic, ceea 
ce, împreună cu definirea noțiunii de 
activitate sezonieră, ar trebui să asigure 
că activitatea are un caracter cu adevărat 
sezonier. Ar trebui să se prevadă 
posibilitatea prelungirii contractului sau a 
schimbării angajatorului în limita perioadei 
maxime de ședere. Acest lucru ar trebui să 
contribuie la reducerea riscurilor de 
abuzuri cu care lucrătorii sezonieri s-ar 
putea confrunta în cazul în care ar fi 
subordonat unui angajator unic și, în 
același timp, ar oferi un răspuns flexibil 
nevoilor reale de forță de muncă ale 
angajatorilor.

(16) Durata șederii ar trebui stabilită de 
statele membre conform necesităților lor
la o perioadă maximă în cursul unui an, 
caracterul sezonier al activității trebuind 
menținut. Ar trebui să se prevadă 
posibilitatea prelungirii contractului sau a 
schimbării angajatorului în limita perioadei 
maxime de ședere. Acest lucru ar trebui să 
contribuie la reducerea riscurilor de 
abuzuri cu care lucrătorii sezonieri s-ar 
putea confrunta în cazul în care ar fi 
subordonat unui angajator unic și, în 
același timp, ar oferi un răspuns flexibil 
nevoilor reale de forță de muncă ale 
angajatorilor.

Or. de

Amendamentul 61
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Durata șederii ar trebui limitată la o 
perioadă maximă pe an calendaristic, ceea 
ce, împreună cu definirea noțiunii de 
activitate sezonieră, ar trebui să asigure că 
activitatea are un caracter cu adevărat 

(16) Durata șederii ar trebui limitată la o 
perioadă maximă pe an, ceea ce, împreună 
cu definirea noțiunii de activitate 
sezonieră, ar trebui să asigure că activitatea 
are un caracter cu adevărat sezonier. Ar 
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sezonier. Ar trebui să se prevadă 
posibilitatea prelungirii contractului sau a 
schimbării angajatorului în limita perioadei
maxime de ședere. Acest lucru ar trebui să 
contribuie la reducerea riscurilor de 
abuzuri cu care lucrătorii sezonieri s-ar 
putea confrunta în cazul în care ar fi 
subordonat unui angajator unic și, în 
același timp, ar oferi un răspuns flexibil 
nevoilor reale de forță de muncă ale 
angajatorilor.

trebui să se prevadă posibilitatea 
prelungirii contractului sau a schimbării 
angajatorului în limita perioadei maxime 
de ședere. Acest lucru ar trebui să 
contribuie la reducerea riscurilor de 
abuzuri cu care lucrătorii sezonieri s-ar 
putea confrunta în cazul în care ar fi 
subordonați unui angajator unic și, în 
același timp, ar oferi un răspuns flexibil 
nevoilor reale de forță de muncă ale 
angajatorilor.

Or. en

Amendamentul 62
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura cazarea 
corespunzătoare a lucrătorilor sezonieri pe 
durata șederii acestora, la un preț rezonabil, 
ar trebui să se prevadă obligația 
angajatorilor de a oferi documente 
justificative care să dovedească cazarea 
oferită de ei sau de terți.

(19) Pentru a asigura cazarea 
corespunzătoare a lucrătorilor sezonieri pe 
durata șederii acestora, la un preț rezonabil, 
ar trebui să se prevadă obligația 
angajatorilor de a oferi documente 
justificative care să dovedească cazarea 
oferită de ei sau prin intermediul terților.

Or. nl

Amendamentul 63
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura cazarea 
corespunzătoare a lucrătorilor sezonieri pe 
durata șederii acestora, la un preț rezonabil, 
ar trebui să se prevadă obligația 

(19) Pentru a asigura cazarea 
corespunzătoare a lucrătorilor sezonieri pe 
durata șederii acestora, la un preț rezonabil, 
și faptul că aceștia se bucură de un 
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angajatorilor de a oferi documente 
justificative care să dovedească cazarea 
oferită de ei sau de terți.

tratament egal cu cel aplicat 
resortisanților statelor membre și de 
standarde de viață decente, ar trebui să se 
prevadă obligația angajatorilor de a oferi 
documente justificative care să dovedească 
cazarea oferită de ei sau de terți. Este 
necesară asigurarea transparenței cu 
privire la costul cazării, care nu ar trebui 
dedus automat din salariu.

Or. en

Amendamentul 64
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a 
drepturilor lucrătorilor sezonieri din țări 
terțe, cum ar fi legislația sau convențiile 
colective universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se ofere o 
protecție eficientă a drepturilor lucrătorilor 
sezonieri din țări terțe, să se verifice cu 
regularitate respectarea principiului 
privind egalitatea de tratament în raport 
cu lucrătorii resortisanți ai statului 
membru gazdă și să se garanteze în 
totalitate respectarea acestui principiu.

Or. en

Amendamentul 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a 
drepturilor lucrătorilor sezonieri din țări 
terțe, cum ar fi legislația sau convențiile 
colective universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, sunt necesare eforturi 
deosebite din partea tuturor 
participanților pentru a contracara 
discriminările de orice fel. În mod 
corespunzător trebuie ținut cont de 
principiul tratamentului egal, mai ales în 
cazul salariilor, adică aplicarea 
convențiilor colective și a altor 
reglementări privind condițiile de lucru, 
care au fost încheiate la toate nivelurile 
posibile și/sau sunt prevăzute legal.

Or. de

Amendamentul 66
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a 
drepturilor lucrătorilor sezonieri din țări 
terțe, cum ar fi legislația sau convențiile 
colective universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să li se protejeze 
eficient drepturile, asigurându-se 
respectarea nelimitată a principiului 
tratamentului egal cu lucrătorii care sunt 
resortisanți ai statului gazdă, pentru a 
garanta principiul remunerării egale 
pentru muncă egală în același loc. 

Or. de
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Amendamentul 67
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general,
care oferă o protecție eficientă a drepturilor 
lucrătorilor sezonieri din țări terțe, cum ar 
fi legislația sau convențiile colective 
universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația specifică a 
lucrătorilor sezonieri din țările terțe și 
caracterul temporar al activității lor, este 
necesar să se definească în mod clar
drepturile și îndatoririle acestora, făcând 
trimitere, în ceea ce privește aceste 
condiții, la instrumentele care oferă o 
protecție eficientă a drepturilor lucrătorilor 
sezonieri din țări terțe și angajatorilor.

Or. it

Amendamentul 68
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a drepturilor 
lucrătorilor sezonieri din țări terțe, cum ar 
fi legislația sau convențiile colective 
universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a drepturilor 
lucrătorilor sezonieri din țări terțe, cum ar 
fi legislația sau convențiile colective 
universal aplicabile care îndeplinesc 
principiul „remunerării egale pentru 
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muncă egală în același loc”.

Or. de

Amendamentul 69
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă a drepturilor 
lucrătorilor sezonieri din țări terțe, cum ar 
fi legislația sau convențiile colective 
universal aplicabile.

(20) Având în vedere situația deosebit de 
vulnerabilă a lucrătorilor sezonieri din 
țările terțe și caracterul temporar al 
activității lor, este necesar să se definească 
în mod clar condițiile de muncă aplicabile 
lucrătorilor în cauză pentru a se asigura 
securitatea juridică, făcând trimitere, în 
ceea ce privește aceste condiții, la 
instrumentele obligatorii în mod general, 
care oferă o protecție eficientă, îndeosebi 
socială, a drepturilor lucrătorilor sezonieri 
din țări terțe, cum ar fi legislația sau 
convențiile colective universal aplicabile.

Or. fr

Amendamentul 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În absența unui sistem prin care să 
se considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 
geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 

(21) Pentru a garanta principiul 
tratamentului egal dintre lucrătoare și 
lucrători ale/ai Uniunii Europene și 
lucrătorii sezonieri din state terțe, pentru 
lucrătorii sezonieri din statele terțe sunt 
valabile toate felurile de acorduri 
colective, care au fost încheiate la toate 
nivelurile, inclusiv la cel al firmelor și 
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care au fost încheiate de cele mai 
reprezentative organizații ale partenerilor 
sociali la nivel național și care sunt
aplicate pe întreg teritoriul național.

întreprinderilor și care sunt aplicabile 
raportului de muncă.

Or. de

Amendamentul 71
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În absența unui sistem prin care să 
se considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe acordurile colective
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 
geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 
care au fost încheiate de cele mai 
reprezentative organizații ale partenerilor 
sociali la nivel național și care sunt 
aplicate pe întreg teritoriul național.

(21) Este necesar ca lucrătorilor sezonieri 
din țările terțe să li se aplice, în plus față 
de dispozițiile legislative, administrative și 
reglementările valabile pentru lucrătorii 
din statul membru în cauză, și sentințele 
arbitrale și acordurile și contractele 
colective încheiate la orice nivel, în
conformitate cu dreptul și procedurile 
aplicabile la nivel național în statul 
membru în cauză.

Or. it

Amendamentul 72
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În absența unui sistem prin care să se 
considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 

(21) În absența unui sistem prin care să se 
considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe un sistem flexibil de 
negocieri descentralizate care să 
definească în mod clar drepturile și
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geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 
care au fost încheiate de cele mai 
reprezentative organizații ale partenerilor 
sociali la nivel național și care sunt 
aplicate pe întreg teritoriul național.

obligațiile lucrătorilor sezonieri și a 
angajatorilor, cu scopul de a îmbina mai 
ușor necesitățile reciproce rezultate din 
diferențele diverselor categorii 
profesionale și industriale implicate.

Or. it

Amendamentul 73
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În absența unui sistem prin care să se 
considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor
întreprinderilor similare în zona geografică 
și în sectorul sau profesia respective și / 
sau pe acordurile colective care au fost 
încheiate de cele mai reprezentative 
organizații ale partenerilor sociali la nivel 
național și care sunt aplicate pe întreg 
teritoriul național.

(21) În absența unui sistem prin care să se 
considere convențiile colective ca fiind 
universal aplicabile, statele membre ar 
putea să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona geografică 
și în sectorul sau profesia respective și / 
sau pe acordurile colective care au fost 
încheiate de cele mai reprezentative 
organizații ale partenerilor sociali la nivel 
național și care sunt aplicate pe întreg 
teritoriul național, în conformitate cu 
legislația și procedurile naționale.

Or. it

Amendamentul 74
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale 

eliminat
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securității sociale menționate la articolul 
3 din Regulamentul (CE) nr 883/04 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială. Prezenta directivă nu 
ar trebui să confere mai multe drepturi 
decât cele pe care legislația UE din 
domeniul securității sociale le acordă deja 
în cazul resortisanților țărilor terțe care 
prezintă interese transfrontaliere între 
statele membre. Mai mult, prezenta 
directivă nu ar trebui să acorde drepturi 
în legătură cu situații care nu se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
legislației UE, cum ar fi, de exemplu, 
cazul membrilor de familie care își au 
reședința într-o țară terță. Acest aspect nu 
aduce atingere aplicării nediscriminatorii 
de către statele membre a legislației 
interne în materie de norme de minimis 
privind contribuțiile la sistemele de 
pensie.

Or. nl

Amendamentul 75
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu ar trebui să
confere mai multe drepturi decât cele pe 
care legislația UE din domeniul securității 
sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
interese transfrontaliere între statele 
membre. Mai mult, prezenta directivă nu
ar trebui să acorde drepturi în legătură cu 

(22) Garantarea unei securități sociale 
adecvate pentru lucrătorii sezonieri 
reprezintă un element-cheie al prezentei 
directive și este importantă în vederea 
asigurării unor condiții de muncă și de 
trai decente pentru aceștia în cadrul 
Uniunii. Resortisanții țărilor terțe ar trebui 
să beneficieze de tratament egal. Ar trebui 
acordată o atenție specială dispozițiilor 
care garantează un tratament egal cu 
privire la asigurările sociale în temeiul 
legislației naționale, în ceea ce privește 
acele ramuri ale securității sociale definite
la articolul 3 din Regulamentul (CE) 
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situații care nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
nediscriminatorii de către statele membre 
a legislației interne în materie de norme 
de minimis privind contribuțiile la 
sistemele de pensie.

nr. 883/04 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Fără a aduce atingere acordurilor 
bilaterale care prevăd garantarea unei 
securități sociale sporite, prezenta
directivă ar trebui să stabilească 
mecanisme care să asigure lucrătorilor o 
securitate socială eficientă pe parcursul 
șederii și mecanisme de exportare a 
drepturilor dobândite, unde este cazul. 
Acestea pot include modificări speciale 
privind, printre altele, perioada de 
calificare profesională sau de așteptare.
Restricțiile privind tratamentul egal în 
domeniul securității sociale în temeiul 
prezentei directive nu ar trebui să aducă 
atingere drepturilor conferite prin 
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 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu ar trebui să 
confere mai multe drepturi decât cele pe 
care legislația UE din domeniul securității 

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Mai mult, prezenta directivă nu ar 
trebui să acorde drepturi în legătură cu 
situații care nu se încadrează în domeniul 
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sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
interese transfrontaliere între statele 
membre. Mai mult,prezenta directivă nu ar 
trebui să acorde drepturi în legătură cu 
situații care nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
nediscriminatorii de către statele membre a 
legislației interne în materie de norme de 
minimis privind contribuțiile la sistemele 
de pensie.

de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
nediscriminatorii de către statele membre a 
legislației interne în materie de norme de 
minimis privind contribuțiile la sistemele 
de pensie.

Or. de

Amendamentul 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu ar trebui să 
confere mai multe drepturi decât cele pe 
care legislația UE din domeniul securității 
sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
interese transfrontaliere între statele 
membre. Mai mult, prezenta directivă nu ar 
trebui să acorde drepturi în legătură cu 
situații care nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
nediscriminatorii de către statele membre a 
legislației interne în materie de norme de 

(22) Statele membre, în cadrul ramurilor 
de securitate socială prevăzute 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 determină care dintre aceste 
beneficii includ lucrătorii sezonieri. 
Prezenta directivă nu ar trebui să confere 
mai multe drepturi decât cele pe care 
legislația UE din domeniul securității 
sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
interese transfrontaliere între statele 
membre. Mai mult, prezenta directivă nu ar 
trebui să acorde drepturi în legătură cu 
situații care nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
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minimis privind contribuțiile la sistemele 
de pensie.

nediscriminatorii de către statele membre a 
legislației interne în materie de norme de 
minimis privind contribuțiile la sistemele 
de pensie.

Or. pl

Justificare

Problema securității sociale ține exclusiv de competența statelor membre. În plus, caracterul 
sezonier al muncii și șederea pe termen scurt pe teritoriul unui stat membru nu trebuie să
constituie motivul acordării lucrătorilor sezonieri tuturor serviciilor legate de securitate 
socială de care beneficiază cetățenii respectivei țări.

Amendamentul 78
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Prezenta directivă nu ar trebui să 
confere mai multe drepturi decât cele pe 
care legislația UE din domeniul securității 
sociale le acordă deja în cazul 
resortisanților țărilor terțe care prezintă 
interese transfrontaliere între statele 
membre. Mai mult, prezenta directivă nu ar 
trebui să acorde drepturi în legătură cu 
situații care nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al legislației UE, cum ar fi, de 
exemplu, cazul membrilor de familie care 
își au reședința într-o țară terță. Acest 
aspect nu aduce atingere aplicării 
nediscriminatorii de către statele membre a 
legislației interne în materie de norme de 
minimis privind contribuțiile la sistemele 
de pensie.

(22) Lucrătorii sezonieri din țări terțe ar 
trebui să beneficieze de tratament egal în 
ceea ce privește acele ramuri ale securității 
sociale menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială, conformându-se totodată, fără 
nicio derogare, reglementărilor Uniunii și 
ale statelor membre în materie de sănătate 
și siguranță la locul de muncă. Prezenta 
directivă nu ar trebui să confere mai multe 
drepturi decât cele pe care legislația UE din 
domeniul securității sociale le acordă deja 
în cazul resortisanților țărilor terțe care 
prezintă interese transfrontaliere între 
statele membre. Mai mult, prezenta 
directivă nu ar trebui să acorde drepturi în 
legătură cu situații care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare al legislației UE, cum 
ar fi, de exemplu, cazul membrilor de 
familie care își au reședința într-o țară 
terță. Acest aspect nu aduce atingere 
aplicării nediscriminatorii de către statele 
membre a legislației interne în materie de 
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norme de minimis privind contribuțiile la 
sistemele de pensie.

Or. it

Amendamentul 79
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru asigurarea punerii în 
aplicare adecvate a prezentei directive și, 
în special, a dispozițiilor privind 
drepturile, condițiile de lucru și cazarea, 
statele membre ar trebui să garanteze 
punerea în aplicare a unor mecanisme de 
control și de monitorizare adecvate și 
realizarea de inspecții eficiente și 
corespunzătoare în cadrul teritoriului 
acestora. În vederea sporirii eficienței 
acestor inspecții, statele membre ar trebui 
să garanteze faptul că legislația națională 
conferă competențe și resurse adecvate 
autorităților competente pentru realizarea 
acestor inspecții; că rezultatele 
inspecțiilor anterioare sunt reunite și 
procesate pentru punerea în aplicare în 
mod eficient a prezentei directive; și că 
există personal suficient cu aptitudinile și 
calificările necesare în vederea realizării 
în mod eficient a inspecțiilor. Statele 
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
adecvate, proporționale și disuasive, 
precum impunerea de sancțiuni 
financiare angajatorului în eventualitatea 
nerespectării dispozițiilor directivei.

Or. en

Amendamentul 80
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare, 
părțile terțe relevante, precum sindicatele 
sau alte asociații, ar trebui să poată 
introduce contestații astfel încât să asigure 
aplicarea eficace a directivei. Acest lucru 
este considerat necesar pentru a aborda 
situațiile în care lucrătorii sezonieri nu au 
cunoștință de existența mecanismelor de 
punere în aplicare sau ezită să le utilizeze 
în nume propriu de teama posibilelor 
consecințe.

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, trebuie dezvoltate 
mecanisme eficiente prin intermediul 
cărora lucrătorii sezonieri să poată 
introduce contestații în mod direct sau 
prin intermediul unor părți terțe relevante 
precum sindicatele sau alte asociații. 
Acest lucru este considerat necesar pentru 
a aborda situațiile în care lucrătorii 
sezonieri nu au cunoștință de existența 
mecanismelor de punere în aplicare sau 
ezită să le utilizeze în nume propriu de 
teama posibilelor consecințe. De 
asemenea, ar trebui să existe o protecție 
juridică adecvată împotriva victimizării 
lucrătorilor sezonieri în urma introducerii 
de contestații de către aceștia. 
Organizațiile care reprezintă drepturile 
lucrătorilor ar trebui să aibă acces la 
documentația relevantă și la orice cazare 
oferită.

Or. en

Amendamentul 81
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare, 
părțile terțe relevante, precum sindicatele 
sau alte asociații, ar trebui să poată 
introduce contestații astfel încât să asigure 
aplicarea eficace a directivei. Acest lucru 
este considerat necesar pentru a aborda 
situațiile în care lucrătorii sezonieri nu au 
cunoștință de existența mecanismelor de 
punere în aplicare sau ezită să le utilizeze 

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare, 
ar trebui puse la dispoziția resortisanților 
țărilor terțe căi de atac eficiente, iar 
părțile terțe relevante, precum sindicatele 
sau alte asociații, ar trebui să poată 
introduce contestații astfel încât să asigure 
aplicarea eficace a directivei. Acest lucru 
este considerat necesar pentru a aborda 
situațiile în care lucrătorii sezonieri nu au 
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în nume propriu de teama posibilelor 
consecințe.

cunoștință de existența mecanismelor de 
punere în aplicare sau ezită să le utilizeze 
în nume propriu de teama posibilelor 
consecințe.

Or. fr

Amendamentul 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare, 
părțile terțe relevante, precum sindicatele 
sau alte asociații, ar trebui să poată 
introduce contestații astfel încât să asigure 
aplicarea eficace a directivei. Acest lucru 
este considerat necesar pentru a aborda 
situațiile în care lucrătorii sezonieri nu au 
cunoștință de existența mecanismelor de 
punere în aplicare sau ezită să le utilizeze 
în nume propriu de teama posibilelor 
consecințe.

(23) Pentru a facilita punerea în aplicare, 
părțile terțe relevante, precum sindicatele 
sau alte asociații, ar trebui să poată 
introduce contestații și plângeri astfel încât 
să asigure aplicarea eficace a directivei. 
Acest lucru este considerat necesar pentru 
a aborda situațiile în care lucrătorii 
sezonieri nu au cunoștință de existența 
mecanismelor de punere în aplicare sau 
ezită să le utilizeze în nume propriu de 
teama posibilelor consecințe.

Or. de

Amendamentul 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Punctul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că vor fi 
aplicate mecanisme de control adecvate și 
inspecții eficiente pentru a garanta 
aplicarea în mod corespunzător a acestei 
directive. În acest sens statele membre 
pun la dispoziția autorităților competente 
suficiente competențe și resurse. 
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Rezultatele acestor inspecții vor fi 
colectate într-un sistem de raportare 
corespunzător și servesc îmbunătățirii 
punerii în aplicare a acestei directive.

Or. de

Amendamentul 84
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Resortisanții țărilor terțe autorizați 
să lucreze pe teritoriile statelor membre 
au dreptul la condiții de muncă 
echivalente cu cele la care au dreptul și 
cetățenii Uniunii.

Or. en

Amendamentul 85
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Condițiile de muncă prevăzute de 
prezenta directivă trebuie să acopere cel 
puțin remunerarea și concedierea, 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
timpul de lucru și zilele de concediu, viața 
familială și viața profesională, ținând 
seama de acordurile colective în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 86
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
resortisanților țărilor terțe care locuiesc în 
afara teritoriilor statelor membre și solicită 
admisia pe teritoriul unui stat membru în 
scopul ocupării unui loc de muncă în 
calitate de lucrător sezonier.

1. Prezenta directivă se aplică 
resortisanților țărilor terțe care locuiesc în 
afara teritoriilor statelor membre și solicită 
admisia pe teritoriul unui stat membru în 
scopul ocupării unui loc de muncă în 
calitate de lucrător sezonier. Statele 
membre definesc, de asemenea, natura și 
perioada lucrătorilor sezonieri pe 
teritoriul lor.

Or. it

Amendamentul 87
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu se aplică 
resortisanților țărilor terțe care 
desfășoară activități în numele 
întreprinderilor stabilite într-un alt stat 
membru în cadrul unei prestări de servicii 
în sensul articolului 56 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
inclusiv cei detașați de către 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru în cadrul unei prestări de servicii 
în conformitate cu Directiva 96/71/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Sari Essayah, Riikka Manner
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu se aplică 
resortisanților țărilor terțe care 
desfășoară activități în numele 
întreprinderilor stabilite într-un alt stat 
membru în cadrul unei prestări de servicii 
în sensul articolului 56 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
inclusiv cei detașați de către 
întreprinderile stabilite într-un stat 
membru în cadrul unei prestări de servicii 
în conformitate cu Directiva 96/71/CE.

2. Prezenta directivă nu se aplică 
lucrătorilor detașați sau lucrătorilor care 
își desfășoară activitatea prin agent de 
muncă temporară.

Or. en

Justificare

Toți lucrătorii detașați, nu numai lucrătorii detașați ai căror angajatori sunt stabiliți într-un 
alt stat membru, trebuie excluși în mod explicit din cadrul sferei de aplicare a directivei. De 
asemenea, lucrătorii care își desfășoară activitatea prin agent de muncă temporară trebuie 
excluși din sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 89
Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică 
activității de construcții, inclusiv 
ramurilor economice asemănătoare 
(Codul de activitate NACE (rev. 1.1) 45.1-
4; activitățile prezentate în anexa la 
Directiva 96/71/CE).

Or. de
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Amendamentul 90
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă se aplică 
domeniilor agriculturii, horticulturii și 
turismului. Statele membre pot decide să 
extindă sfera de aplicare a acesteia la 
activități suplimentare care depind de 
succesiunea anotimpurilor, cu condiția ca 
partenerii sociali să nu încheie un acord 
care să se opună acestui fapt din motive 
obiective.

Or. en

Amendamentul 91
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

„lucrător sezonier” înseamnă orice
resortisant al unei țări terțe care continuă să 
aibă domiciliul legal în statul terț, dar care 
locuiește în mod temporar pe teritoriul 
unui stat membru, în scopul ocupării unui 
loc de muncă într-un sector de activitate 
care se desfășoară în funcție de 
succesiunea anotimpurilor, în temeiul 
unuia sau mai multor contracte de muncă 
încheiate pe perioadă determinată direct 
între resortisantul țării terțe și un angajator 
stabilit într-un stat membru;

„lucrător sezonier” înseamnă orice
resortisant al unei țări terțe care continuă să 
aibă domiciliul legal în statul terț, dar care 
locuiește în mod temporar pe teritoriul 
Uniunii Europene, în scopul ocupării unui 
loc de muncă într-un sector de activitate 
care se desfășoară în funcție de 
succesiunea anotimpurilor, în temeiul 
unuia sau mai multor contracte de muncă 
încheiate pe perioadă determinată direct 
între resortisantul țării terțe și un angajator 
stabilit într-un stat membru;

Or. de

Justificare 

Angajatorul are sediul într-un stat membru, însă trebuie să existe posibilitatea ca lucrătorul 
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să poată lucra și în alt stat membru în care angajatorul își desfășoară activitatea.

Amendamentul 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „activitate care se desfășoară în funcție 
de succesiunea anotimpurilor” înseamnă o 
activitate care depinde, într-o anumită 
perioadă a anului, de un eveniment sau de 
o succesiune de evenimente pe durata 
cărora este necesar un nivel de forță de 
muncă mult superior nivelului obișnuit 
pentru operațiunile curente;

(c) „activitate care se desfășoară în funcție 
de succesiunea anotimpurilor” înseamnă o 
activitate care depinde, într-o anumită 
perioadă a anului, de un eveniment sau de 
o succesiune de evenimente legate de 
condiții sezoniere pe durata cărora nivelul
de forță de muncă necesar este în mod 
regulat și previzibil mult superior nivelului 
obișnuit pentru operațiunile curente;

Or. en

Amendamentul 93
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

„permis de lucrător sezonier” înseamnă 
autorizația care poartă mențiunea „lucrător 
sezonier” și care conferă posesorului 
acestuia dreptul de ședere și de muncă pe
teritoriul unui stat membru, în condițiile 
prezentei directive;

„permis de lucrător sezonier” înseamnă 
autorizația care poartă mențiunea „lucrător 
sezonier” și care conferă posesorului 
acestuia dreptul de ședere și de muncă pe 
teritoriul Uniunii Europene, în condițiile 
prezentei directive;

Or. de

Amendamentul 94
Nadja Hirsch
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Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„procedură unică de solicitare” înseamnă
procedura care, pe baza unei cereri 
introduse de către resortisantul unei țări 
terțe în vederea obținerii dreptului de 
ședere și de ocupare a unui loc de muncă în 
mod legal pe teritoriul unui stat membru, 
are drept rezultat o decizie privind această 
cerere;

„procedură unică de solicitare” înseamnă
procedura care, pe baza unei cereri 
introduse de către resortisantul unei țări 
terțe în vederea obținerii dreptului de 
ședere și de ocupare a unui loc de muncă în 
mod legal pe teritoriul Uniunii Europene, 
are drept rezultat o decizie privind această 
cerere;

Or. de

Amendamentul 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv 
care trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și 
care sunt aplicate pe întreg teritoriul 
național.

eliminat

Or. en
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Justificare

Toate acordurile colective trebuie să se aplice, de asemenea, în mod egal lucrătorilor 
sezonieri resortisanți ai țărilor terțe, care lucrează în UE. Prin urmare, nu este nevoie să se 
includă nicio definiție a unui acord colectiv aplicat la nivel global.

Amendamentul 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv 
care trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și 
care sunt aplicate pe întreg teritoriul 
național.

(f) „convenție colectivă” înseamnă toate
felurile de acorduri colective, care au fost 
încheiate la toate nivelurile, inclusiv la cel 
al firmelor și întreprinderilor și care sunt 
aplicabile raportului de muncă al 
lucrătorului sezonier.

Or. de

Amendamentul 97
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv 
care trebuie respectat de către toate 

(f) „convenție colectivă” înseamnă orice 
acord colectiv încheiat la orice nivel, în 
conformitate cu legislația națională și cu 
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întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și 
care sunt aplicate pe întreg teritoriul 
național.

practicile statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 98
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv 
care trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile,
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și 
care sunt aplicate pe întreg teritoriul 
național.

f) „acorduri și convenții colective” 
înseamnă toate acordurile și convențiile 
colective care au fost încheiate la toate 
nivelurile, în conformitate cu legislația și
procedurile naționale ale statului membru 
gazdă.

Or. it
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Amendamentul 99
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv care 
trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul național.

f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv 
semnat între angajatori sau asociațiile de 
angajatori și asociațiile de lucrători, care 
au ca obiect condițiile de muncă și 
raportul dintre părțile contractante și care 
trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul național.

Or. it

Amendamentul 100
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv care 
trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 

f) „convenție colectivă universal 
aplicabilă” înseamnă un acord colectiv care 
trebuie respectat de către toate 
întreprinderile în zona geografică și în 
sectorul sau profesia în cauză. În absența 
unui sistem prin care convențiile colective 
să fie considerate universal aplicabile, 
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statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul național.

statele membre ar trebui să se bazeze pe 
acordurile colective care sunt în general 
aplicabile tuturor întreprinderilor similare 
în zona geografică și în sectorul sau 
profesia respective și / sau pe acordurile 
colective care au fost încheiate de 
organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul național., 
în conformitate cu legislația și procedurile 
naționale.

Or. it

Amendamentul 101
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică 
articolele 13-17 din prezenta directivă.

eliminat

Or. it

Amendamentul 102
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică 
articolele 13-17 din prezenta directivă.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a adopta sau 
de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoanele cărora li se aplică 
articolele 11-17 din prezenta directivă.
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Or. de

Amendamentul 103
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un contract de muncă valabil sau, după 
cum se prevede în dreptul intern, o ofertă 
fermă de angajare în statul membru în 
cauză din partea unui angajator stabilit în 
statul membru care să specifice nivelul de 
salarizare și numărul de ore lucrătoare pe 
săptămână sau pe lună și, dacă este cazul, 
alte condiții de muncă;

(a) un contract de muncă valabil sau, după 
cum se prevede în dreptul intern, o ofertă 
fermă de angajare în statul membru în 
cauză din partea unui angajator stabilit în 
statul membru;

Or. de

Amendamentul 104
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un contract de muncă valabil sau, după 
cum se prevede eventual în dreptul intern, 
o ofertă fermă de angajare în statul 
membru în cauză din partea unui angajator 
stabilit în statul membru care să specifice 
nivelul de salarizare și numărul de ore 
lucrătoare pe săptămână sau pe lună și, 
dacă este cazul, alte condiții de muncă;

(a) un contract de muncă valabil sau, după 
cum se prevede în dreptul intern, o ofertă 
fermă de angajare în statul membru în 
cauză din partea unui angajator stabilit în 
statul membru care să specifice nivelul de 
salarizare și numărul de ore lucrătoare pe 
săptămână sau pe lună și condițiile de 
muncă, care să demonstreze capacitatea 
lucrătorului sezonier de a se susține legal 
și de a locui fără să afecteze sistemul 
social al statului membru în cauză;

Or. it
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Amendamentul 105
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un document de călătorie valabil, în 
conformitate cu legislația internă. Statele 
membre pot solicita ca perioada de 
valabilitate a documentului de călătorie să 
acopere cel puțin durata permisului de 
ședere;

(b) un document de călătorie valabil, în 
conformitate cu legislația internă. Perioada
de valabilitate a documentului de călătorie 
acoperă cel puțin durata permisului de 
ședere;

Or. it

Amendamentul 106
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre au dreptul, în vederea 
asigurării unor condiții de lucru adecvate 
și a combaterii dumpingului salarial, să 
respingă cereri, în cazul în care condițiile 
de angajare nu corespund celor care sunt 
valabile în branșele sezoniere pentru 
lucrătorii autohtoni similari.

Or. de

Amendamentul 107
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot să verifice dacă 
locul de muncă vacant nu ar putea fi ocupat 

2. Statele membre verifică dacă locul de 
muncă vacant nu ar putea fi ocupat de un 
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de un lucrător cetățean al UE sau de către 
resortisanții țărilor terțe care locuiesc în 
mod legal în acel stat membru și care sunt 
incluși deja în piața muncii din acel stat în 
temeiul legislației naționale sau UE și să 
respingă cererea.

lucrător cetățean al UE sau de către 
resortisanții țărilor terțe care locuiesc în 
mod legal în acel stat membru și care sunt 
incluși deja în piața muncii din acel stat în 
temeiul legislației naționale sau UE și să 
respingă cererea

Or. it

Amendamentul 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Agențiile private de ocupare a forței 
de muncă sau agențiile de migrație nu ar 
trebui să impună persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă sau 
lucrătorilor taxe în schimbul organizării 
muncii sezoniere sau a migrației în scopul 
muncii sezoniere.

Or. en

Justificare

Lucrătorii sezonieri fac parte dintr-un grup vulnerabil și sunt deseori exploatați. Pentru 
prevenirea traficului de persoane, trebuie să se țină seama de articolul 7 din Convenția 
nr. 181 a OIM și de articolul 6 din Directiva privind munca prin agent de muncă temporară.

Amendamentul 109
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancționat 
în temeiul legislației naționale pentru 

3. Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancționat 
în temeiul legislației naționale pentru 
muncă nedeclarată și/sau ilegală în termen 
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muncă nedeclarată și/sau ilegală. de 12 luni de la depunerea cererii.

Or. de

Amendamentul 110
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancționat 
în temeiul legislației naționale pentru 
muncă nedeclarată și/sau ilegală.

3. Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancționat 
în temeiul legislației naționale pentru 
muncă nedeclarată și/sau ilegală sau dacă 
nu au fost îndeplinite alte obligații legale 
față de autoritățile financiare sau de 
securitate socială.

Or. de

Amendamentul 111
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Lucrătorilor sezonieri li se permite o 
ședere pentru o perioadă maximă de șase 
luni într-un an calendaristic, după
expirarea căreia se întorc într-o țară terță.

1. Lucrătorilor sezonieri li se permite o 
ședere de cel puțin 3 luni într-un an, după 
expirarea căreia se întorc într-o țară terță.
Durata maximă a perioadei de ședere se 
va stabili de statele membre, caracterul
sezonier al activității trebuind menținut. 
Lucrătorii sezonieri se întorc la expirarea
duratei respective într-o țară terță.

Or. de
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Amendamentul 112
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada menționată la alineatul (1) și 
cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute 
la articolul 5, lucrătorii sezonieri își pot 
prelungi contractul sau pot fi angajați ca 
lucrători sezonieri de către un alt angajator.

2. În perioada menționată la alineatul (1) și 
cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute 
la articolul 5, lucrătorii sezonieri își pot 
prelungi contractul sau pot fi angajați ca 
lucrători sezonieri de către un alt angajator, 
dacă primul angajator a încălcat 
drepturile angajatorului.

Or. de

Amendamentul 113
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un angajator care nu și-a îndeplinit 
obligațiile care decurg din contractul de 
muncă face obiectul unor sancțiuni 
efective, proporționale și disuasive, 
nemaiavând dreptul de a depune cerere de 
lucrători sezonieri pentru unul sau mai 
mulți ani.

(b) un angajator care nu și-a îndeplinit 
obligațiile care decurg din contractul de 
muncă face obiectul unor sancțiuni 
efective, proporționale și disuasive.
Angajatorii care încalcă dispozițiile 
privind drepturile muncii nemaiavând 
dreptul de a depune cerere de lucrători 
sezonieri pentru unul sau mai mulți ani.

Or. de

Amendamentul 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să
fie excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare adecvată, în 
conformitate cu practica și legislația 
națională în vigoare, de natură să le 
asigure un nivel de trai decent. Aceste 
locuri de cazare trebuie să întrunească cel 
puțin următoarele condiții: să ofere 
locuitorilor un spațiu adecvat, să fie 
salubre și să îi protejeze pe aceștia de alte 
amenințări la adresa sănătății, să fie 
sigure și bine întreținute și să furnizeze 
facilitățile necesare pentru sănătate, 
securitate, confort și nutriție, precum apă 
potabilă, sisteme pentru gătit, încălzire și 
iluminare, facilități sanitare și de spălare, 
locuri de depozitare a alimentelor și de 
eliminare a deșeurilor. Locația spațiilor 
de cazare și infrastructura de transport 
din zonă trebuie să permită accesul la 
serviciile de bază, inclusiv la servicii 
medicale și sociale de bază.

Or. en

Amendamentul 115
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să
fie excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare adecvată, în 
conformitate cu practica și legislația 
națională în vigoare, de natură să le 
asigure un tratament egal cu cel aplicat 
resortisanților statului membru respectiv 
și un nivel de trai decent. Aceste locuri de 
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cazare trebuie să întrunească cel puțin 
următoarele condiții: să ofere locuitorilor 
un spațiu adecvat, să fie salubre și să îi 
protejeze pe aceștia de alte amenințări la 
adresa sănătății, să fie sigure și bine 
întreținute și să furnizeze facilitățile 
necesare pentru sănătate, securitate, 
confort și nutriție, precum apă potabilă, 
sisteme pentru gătit, încălzire și 
iluminare, facilități sanitare și de spălare, 
locuri de depozitare a alimentelor și de 
eliminare a deșeurilor. Spațiile de cazare 
trebuie să ofere acces la serviciile de bază.

Or. en

Amendamentul 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să fie 
excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare pe durata activității 
sezoniere.

Or. pl

Justificare

Termenul de „nivel de trai adecvat” poate fi înțeles în moduri diferite, în funcție de
interpretarea fiecărui stat membru. „Standardele adecvate de trai” nu pot fi evaluate de către 
angajator. Angajatul este în măsură să stabilească dacă costul de cazare este excesiv.

Amendamentul 117
Raffaele Baldassarre
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Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul 
în care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să 
fie excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare adecvată și 
accesibilă în raport cu salarizarea 
acestora.

Or. it

Amendamentul 118
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să fie 
excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta trebuie să fie 
raportat la nivelul de salarizare, în speță, 
la o rată comună în materie de cazare în 
statul membru în cauză.

Or. nl

Amendamentul 119
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să fie 
excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat, în condiții 
decente. În cazul în care costul cazării este 
suportat de lucrătorii sezonieri, acesta nu 
trebuie să fie excesiv față de salarizarea 
acestora.

Or. de

Amendamentul 120
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să fie 
excesiv față de salarizarea acestora.

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat. 
Angajatorii nu ar trebui să fie obligați să 
pună la dispoziție o astfel de cazare, însă 
ei ar trebui să fie de ajutor activ în 
căutarea unei cazări adecvate. În cazul în 
care costul cazării este suportat de 
lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să fie 
excesiv față de salarizarea acestora.

Or. de

Amendamentul 121
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Angajatorul nu este obligat să preia 
cheltuielile de călătorie sau legate de viză 
ale lucrătorilor sezonieri resortisanți ai 
unor țări terțe.

Or. de

Amendamentul 122
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Lucrătorii sezonieri trebuie să aibă 
opțiunea de a accepta sau de a refuza 
cazarea oferită de angajator.

Or. en

Amendamentul 123
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În cazul în care costul cazării este 
suportat de lucrătorii sezonieri, acesta nu 
ar trebui dedus automat din salariul 
lucrătorilor; costurile cazării trebuie 
stabilite pe durata șederii lucrătorilor și 
nu trebuie să fie exagerate în raport cu 
salariul net al acestora sau cu respectiva 
calitate a cazării.

Or. en
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Amendamentul 124
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Lucrătorilor sezonieri trebuie să li se 
furnizeze un contract de închiriere sau un 
document echivalent în care să se prevadă 
clar, într-o limbă înțeleasă de toate 
părțile, condițiile și costul cazării.

Or. en

Amendamentul 125
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Autoritățile competente trebuie să aibă 
obligația, iar organizațiile care reprezintă 
interesele lucrătorilor trebuie să aibă 
dreptul de acces și de a organiza inspecții 
în cadrul spațiului de cazare, în cazul în 
care acesta este furnizat de angajator. 
Autoritățile competente trebuie să aibă 
obligația de a asigura o chirie pentru 
cazare, care să nu fie exagerată în raport 
cu calitatea cazării.

Or. en

Amendamentul 126
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14b
Costurile

Statele membre trebuie să solicite 
angajatorilor de lucrători sezonieri să 
asigure plata pentru:
(a) costul călătoriei dus-întors între locul 
de origine al lucrătorului sezonier și locul 
de muncă din statul membru vizat;
(b) taxa de viză și, după caz, orice taxe de 
serviciu privind viza;
(c) costul asigurării de sănătate prevăzute 
la articolul 5 alineatul (1) litera (c).
Aceste cheltuieli nu ar trebui să se deducă 
din salariul lucrătorului sezonier.

Or. en

Amendamentul 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de legea aplicabilă raporturilor 
de muncă, lucrătorii sezonieri are dreptul 
la:

Lucrătorii sezonieri au dreptul la:

Or. en

Amendamentul 128
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de legea aplicabilă raporturilor 
de muncă, lucrătorii sezonieri are dreptul 
la:

Lucrătorii sezonieri au dreptul la un 
tratament egal cu cel aplicat 
resortisanților statului membru gazdă, cel 
puțin cu privire la următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de legea aplicabilă raporturilor 
de muncă, lucrătorii sezonieri au dreptul 
la:

Fără a aduce atingere legii aplicabile
raporturilor de muncă, pentru lucrătorii 
sezonieri este valabil principiul 
tratamentului egal cu lucrătorii naționali:

Or. de

Amendamentul 130
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de legea aplicabilă raporturilor 
de muncă, lucrătorii sezonieri au dreptul la:

Indiferent de legea aplicabilă raporturilor 
de muncă, lucrătorii sezonieri au dreptul la 
tratament egal cu lucrătorii care sunt 
resortisanți ai statului membru gazdă, cel 
puțin în privința următoarelor aspecte:

Or. de
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Amendamentul 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, 
precum și cerințele în materie de sănătate 
și siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau 
convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

eliminat

În absența unui sistem prin care 
convențiile colective să fie considerate 
universal aplicabile, statele membre ar 
trebui să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 
geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 
care au fost încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative ale partenerilor sociali 
la nivel național și care sunt aplicate pe 
întreg teritoriul național;

Or. en

Amendamentul 132
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 
și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau 

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, timpul 
de lucru și zilele libere, concediul și 
dispozițiile disciplinare, viața profesională 
și viața de familie, precum și cerințele în 
materie de sănătate și siguranță la locul de 
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convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

muncă, ținând seama, pe lângă dispozițiile 
juridice, administrative și de 
reglementare, de deciziile de mediere și de 
convențiile și contractele colective,
încheiate la orice nivel, în conformitate cu 
legislația și practicile statului membru 
gazdă, de către cele mai reprezentative 
organizații de muncă și ale angajatorilor, 
în temeiul acelorași condiții ca și în cazul 
resortisanților statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 
și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau
convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, orarul 
de lucru, concediul, precum și cerințele în 
materie de sănătate și siguranță la locul de 
muncă aplicabile lucrătorilor sezonieri 
încheiate prin respectarea nu doar a unor 
legi, regulamente, prevederi legislative, ci 
și a convențiilor colective la toate 
nivelurile statului membru și care sunt 
aplicabile raportului de muncă.

Or. de

Amendamentul 134
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 16 - punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, orarul 
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și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau 
convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

de lucru, concediul și problemele 
disciplinare precum și cerințele în materie 
de sănătate și siguranță la locul de muncă 
aplicabile lucrătorilor sezonieri stabilite 
prin legi, regulamente, prevederi legislative 
și/sau convenții colective universal 
aplicabile în statele membre în care au fost 
admiși în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. de

Amendamentul 135
Rovana Plumb

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 
și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau
convenții colective universal aplicabile în
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, orele de 
lucru și concediul, precum și cerințele în 
materie de sănătate și siguranță la locul de 
muncă, stabilite prin legi, regulamente, 
prevederi legislative și de reglementare și
convenții colective din statele membre în 
care aceștia lucrează la momentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 136
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 
și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 

1. condițiile de angajare, precum vârsta 
minimă de angajare, restricțiile privind 
munca la domiciliu și toate problemele 
care, conform legislației și a acțiunilor 
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lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau
convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă.

interne din statul membru gazdă, sunt 
considerate condiții de angajare, și 
condițiile de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, 
programul de muncă și concediile,
precum și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile, în 
plus față de legi, prin prevederi legislative
și regulamente, sentințe arbitrale, acorduri 
și convenții colective, încheiate la orice 
nivel, în conformitate cu legislația și 
procedurile interne din statele membre 
gazdă, în aceleași condiții care se aplică 
resortisanților statului membru gazdă.

Or. it

Amendamentul 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 - punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem prin care 
convențiile colective să fie considerate 
universal aplicabile, statele membre ar 
trebui să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 
geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 
care au fost încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative ale partenerilor sociali 
la nivel național și care sunt aplicate pe 
întreg teritoriul național.

eliminat

Or. de

Amendamentul 138
Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem prin care 
convențiile colective să fie considerate 
universal aplicabile, statele membre ar 
trebui să se bazeze pe acordurile colective 
care sunt în general aplicabile tuturor 
întreprinderilor similare în zona 
geografică și în sectorul sau profesia 
respective și / sau pe acordurile colective 
care au fost încheiate de organizațiile cele 
mai reprezentative ale partenerilor sociali 
la nivel național și care sunt aplicate pe 
întreg teritoriul național;

eliminat

Or. en

Amendamentul 139
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui sistem prin care convențiile 
colective să fie considerate universal 
aplicabile, statele membre ar trebui să se 
bazeze pe acordurile colective care sunt în 
general aplicabile tuturor întreprinderilor 
similare în zona geografică și în sectorul 
sau profesia respective și / sau pe 
acordurile colective care au fost încheiate 
de organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul naționale;

În absența unui sistem prin care convențiile 
colective să fie considerate universal 
aplicabile, statele membre ar trebui să se 
bazeze pe acordurile colective care sunt în 
general aplicabile tuturor întreprinderilor 
similare în zona geografică și în sectorul 
sau profesia respective și / sau pe 
acordurile colective care au fost încheiate 
de organizațiile cele mai reprezentative ale 
partenerilor sociali la nivel național și care 
sunt aplicate pe întreg teritoriul național,în 
conformitate cu legislația și procedurile 
interne;

Or. it
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Amendamentul 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. prestațiile de securitate socială
identificate de către statele membre în 
cadrul ramurilor securității sociale 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 883/04;

Or. pl

Justificare

Problema securității sociale ține exclusiv de competența statelor membre. În plus, caracterul 
sezonier al muncii și șederea pe termen scurt pe teritoriul unui stat membru nu trebuie să
constituie motivul acordării lucrătorilor sezonieri tuturor serviciilor legate de securitate 
socială de care beneficiază cetățenii respectivei țări.

Amendamentul 141
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. tratament egal cu cetățenii statului 
membru gazdă cel puțin în ceea ce 
privește:

eliminat

Or. de

Amendamentul 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 - partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. tratament egal cu cetățenii statului 
membru gazdă cel puțin în ceea ce 
privește:

tratamentul egal cu cetățenii statului 
membru gazdă se referă mai ales la 
următoarele drepturi:

Or. de

Amendamentul 143
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 - punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. tratament egal cu cetățenii statului 
membru gazdă cel puțin în ceea ce 
privește:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. tratament egal cu cetățenii statului 
membru gazdă cel puțin în ceea ce 
privește:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul145
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv beneficiile conferite de 
aceste organizații, fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale privind ordinea 
publică și siguranța publică;

2. libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv drepturile și beneficiile 
conferite de aceste organizații, precum 
dreptul de a negocia și de a încheia 
acorduri colective, precum și dreptul la 
grevă și la desfășurarea acțiunilor 
sindicale, în conformitate cu legislația și 
procedurile statului membru gazdă, fără a 
aduce atingere dispozițiilor naționale 
privind ordinea publică și siguranța 
publică;

Or. it

Amendamentul 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv beneficiile conferite de 
aceste organizații, fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale privind ordinea 
publică și siguranța publică;

(a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv dreptul de a participa la 
măsurile care sunt orientate către 
încheierea de acorduri colective, precum 
și măsuri referitoare la grevă, inclusiv 
beneficiile conferite de aceste organizații, 
fără a aduce atingere dispozițiilor naționale 
privind ordinea publică și siguranța 
publică;

Or. de
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Amendamentul 147
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv beneficiile conferite de 
aceste organizații, fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale privind ordinea 
publică și siguranța publică;

(a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii sau la orice organizație 
ai cărei membri desfășoară o activitate 
specifică, inclusiv drepturile și beneficiile 
conferite de aceste organizații, inclusiv 
dreptul de a negocia și a încheia acorduri 
colective și dreptul la grevă și la 
adoptarea de acțiuni colective, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale ale statelor membre gazdă, care 
trebuie să respecte dreptul Uniunii, fără a 
aduce atingere dispozițiilor naționale 
privind ordinea publică și siguranța 
publică;

Or. en

Amendamentul 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dreptul de a refuza munca, dacă 
lucrătorul sezonier este folosit ca 
spărgător de grevă;

Or. de

Amendamentul 149
Sari Essayah, Riikka Manner
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Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) condițiile de lucru, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, 
precum și cerințele în materie de sănătate 
și siguranță la locul de muncă;

Or. en

Justificare

Lucrătorii sezonieri resortisanți ai țărilor terțe trebuie să beneficieze de un tratament egal cu 
cel aplicat lucrătorilor resortisanți ai statului gazdă cu privire la toate condițiile de muncă. 
Carta drepturilor fundamentale a UE [articolul 15 alineatul (3)] solicită aplicarea unui 
tratament egal resortisanților țărilor terțe cu privire la condițiile de muncă. Tratamentul egal 
cu privire la termenii și condițiile de angajare este de asemenea garantat de Directiva privind 
Cartea albastră (Directiva 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) și de 
propunerea de directivă privind permisul unic. Propunerea Comisiei privind aplicarea numai 
de acorduri colective aplicabile la nivel general nu permite aplicarea, în cazul lucrătorilor 
sezonieri resortisanți ai țărilor terțe, a niciunui alt acord colectiv, precum un acord privind 
nivelul locului de muncă.

Amendamentul 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile din legislațiile naționale 
referitoare la ramurile securității sociale, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr 883/04;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 151
Sari Essayah, Riikka Manner
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Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile din legislațiile naționale 
referitoare la ramurile securității sociale, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04;

(b) fără a aduce atingere dreptului 
statelor membre de a stabili criterii pentru 
acordarea de prestații în baza drepturilor 
de ședere, dispozițiile din legislațiile 
naționale referitoare la ramurile securității 
sociale, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/04;

Or. en

Justificare

Munca sezonieră este, prin definiție, temporară prin natura sa, iar lucrătorii sezonieri nu 
intră într-un stat membru cu intenția de a se stabili permanent în cadrul acestuia. Un lucrător 
sezonier intră în statul în care acesta este angajat temporar ca lucrător sezonier și nu 
îndeplinește criteriile de reședință prevăzute în cadrul legislației naționale pentru acordarea 
de prestații de securitate socială în baza drepturilor de ședere. Directiva ar trebui să permită 
ca cerința privind dreptul de stabilire să continue să se aplice cel puțin cu privire la 
acordarea de anumite beneficii în temeiul drepturilor de ședere, precum beneficii familiale.

Amendamentul 152
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile din legislațiile naționale 
referitoare la ramurile securității sociale, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr 883/04; 

(b) dispozițiile din legislațiile naționale 
referitoare la ramurile securității sociale, 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
[alineatul (1) literele (a)-(i)] din 
Regulamentul (CE) nr 883/04. Prestațiile 
familiale sunt excluse de la principiul 
tratamentului egal, întrucât trebuie să fie 
obiectivul statelor membre să susțină în 
mod prioritar familiile care sunt stabilite 
permanent în UE;

Or. de
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Amendamentul 153
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plata pensiilor obligatorii bazate pe 
vechimea în muncă a lucrătorului, în 
aceleași condiții ca și cetățenii statelor 
membre în cauză atunci când aceștia se 
mută într-o țară terță; 

eliminat

Or. de

Amendamentul 154
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plata concediului;

Or. en

Amendamentul 155
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera c – subpunctul (i) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lucrătorii sezonieri care se întorc sau 
se mută într-un stat din afara Uniunii, 
sau supraviețuitorii acestor lucrători, ale 
căror drepturi derivă de la aceștia, trebuie 
să primească pe motiv de vârstă înaintată, 
invaliditate sau deces, pensiile obligatorii 
în temeiul încadrării anterioare în muncă 
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a lucrătorilor și dobândite în conformitate 
cu dispoziția stabilită la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în baza 
acelorași condiții ca și resortisanții 
statelor membre vizate și în egală măsură
cu aceștia;

Or. en

Amendamentul 156
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera c– subpunctul (ii) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lucrătorii sezonieri trebuie să aibă 
acces fără discriminare la sistemul de 
securitate socială de la locul de muncă, în 
aceleași condiții ca și ceilalți cetățeni ai 
UE care lucrează în statul membru 
respectiv, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004;

Or. en

Amendamentul 157
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera c – subpunctul (iii) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) statele membre trebuie să creeze 
mecanisme care să permită lucrătorilor 
resortisanți ai țărilor terțe care se întorc 
sau se mută într-un stat din afara Uniunii 
să aibă dreptul la beneficiile care li se 
cuvin în urma oricărui tip de prejudiciu 
suferit la locul de muncă, la plata zilelor 
de concediu dobândite, dar neutilizate și 
la rambursarea prestațiilor de securitate 
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socială care nu au determinat și nu 
determină drepturi în temeiul legislației 
sau al reglementărilor naționale sau al 
acordurilor internaționale.

Or. en

Amendamentul 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
locuințelor sociale și a serviciilor de 
consiliere oferite de birourile de ocupare 
a forței de muncă.

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației.

Or. de

Amendamentul 159
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
locuințelor sociale și a serviciilor de 
consiliere oferite de birourile de ocupare 
a forței de muncă.

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației conform dreptului 
fiecărui stat.

Or. de
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Amendamentul 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
locuințelor sociale și a serviciilor de 
consiliere oferite de birourile de ocupare a 
forței de muncă.

(d) accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la 
dispoziția populației, cu excepția 
locuințelor sociale și a serviciilor oferite de 
birourile de ocupare a forței de muncă.

Or. en

Justificare

Lucrătorii sezonieri resortisanți ai țărilor terțe intră pe piața forței de muncă a UE pentru o 
perioadă scurtă de timp. Permisul lor de muncă le permite acestora să accepte și alte posturi 
vacante deschise din cadrul statului membru gazdă. Prin urmare, aceștia nu ar trebui să 
beneficieze de tratament egal cu privire la serviciile de consiliere sau la alte servicii publice 
de ocupare a forței de muncă ce vizează, în primul rând, promovarea ocupării forței de 
muncă în cadrul pieței muncii a statului membru gazdă.

Amendamentul 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dreptul de a depune contestații la 
autoritățile competente și/sau plângeri la 
instanțele competente privind angajatorul 
lor, direct sau prin intermediul unor terți, 
precum organizațiile lucrătorilor, 
conform reglementărilor legale naționale 
corespunzătoare, cu scopul de a aplica 
eficient drepturile care rezultă din această 
directivă. Statele membre pregătesc 
mecanisme eficiente pentru a asigura 
aceste drepturi.



AM\871580RO.doc 67/69 PE467.317v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 162
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. plata restanțelor trebuie asigurată de 
angajatori. În cazul încălcării 
prevederilor articolului 3, angajatorul este 
obligat să plătească:
(a) orice indemnizație restantă, datorată 
resortisantului țării terțe;
(b) orice taxe și prestații de securitate 
socială datorate, inclusiv amenzi 
administrative relevante. 

Or. en

Amendamentul 163
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a 
Monitorizarea și inspecțiile

1. Statele membre trebuie să asigure 
punerea în aplicare de mecanisme de 
monitorizare adecvate, realizarea de 
inspecții adecvate pe teritoriul acestora de 
către autoritățile naționale relevante și 
asigurarea accesului organizațiilor care 
reprezintă interesele lucrătorilor la locul 
de muncă și la spațiul de cazare, în cazul 
în care acesta este asigurat de angajator, 
astfel încât să garanteze că prevederile 
stabilite de prezenta directivă, îndeosebi 
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cu privire la drepturi, la condițiile de 
lucru și la cazare, sunt respectate în 
totalitate pe parcursul întregii șederi a 
lucrătorilor sezonieri în statul membru 
vizat.
2. Statele membre trebuie să garanteze că 
cel puțin 20 % dintre companiile stabilite 
pe teritoriul acestora, care oferă locuri de 
muncă sezoniere, sunt supuse anual 
inspecțiilor.
3. Selectarea companiilor care urmează a 
fi inspectate trebuie să se realizeze pe baza 
unei evaluări de risc efectuate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, luându-se în considerare factori 
precum sectorul în care compania își 
desfășoară activitatea sau orice încălcare 
anterioară a legislației de către companie.

Or. en

Amendamentul 164
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Subcontractarea

În cazul în care angajatorul este un 
subcontractant, statele membre trebuie să 
garanteze că principalul contractant și 
orice subcontractant intermediar sunt 
obligați să plătească:
(a) orice sancțiune impusă în temeiul 
articolului relevant din prezenta directivă 
și
(b) orice plăți restante în temeiul prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 165
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17b
Statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare pentru a garanta că un 
angajator care încalcă standardele 
privind condițiile de muncă și de cazare 
poate, de asemenea, după caz, să fie supus 
următoarelor măsuri:
(a) excluderea de la beneficiul 
avantajelor, ajutoarelor sau subvențiilor 
publice pe o perioadă de până la cinci 
ani;
(b) interzicerea de a participa la o licitație 
publică pe o perioadă de până la cinci 
ani;
(c) recuperarea tuturor beneficiilor, 
ajutoarelor sau subvențiilor publice, 
inclusiv cele finanțate de UE și gestionate 
de statele membre, acordate 
angajatorului, îndeosebi finanțarea 
oferită în temeiul PAC;
(d) închiderea temporară sau permanentă 
a unităților care au servit la săvârșirea 
infracțiunii.

Or. en


