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Amendamentul 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Rolul birourilor de legătură Rolul autorităților competente și al
birourilor de legătură

Or. en

Amendamentul 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 95/46/CE, 
statele membre au responsabilitatea finală 
în ceea ce privește garantarea protecției 
datelor și garantarea drepturilor legale 
ale persoanele afectate și implementează 
mecanisme corespunzătoare în acest sens.

Or. en

Amendamentul 410
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, statele 
membre, în conformitate cu legislația 
și/sau practica națională, desemnează una 
sau mai multe autorități competente care 
pot include unul sau mai multe birouri de 

În sensul prezentei directive, statele 
membre, în conformitate cu legislația 
și/sau practica națională, desemnează una 
sau mai multe autorități competente care 
pot include unul sau mai multe birouri de 
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legătură menționate la articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE. 

legătură menționate la articolul 4 din 
Directiva 96/71/CE.

Biroul de legătură are drept sarcină 
principală punerea la dispoziție a 
informațiilor referitoare la termenii și 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă. Monitorizarea aplicării normelor 
menționate mai sus poate fi efectuată de 
birourile de legătură sau de alte autorități 
de supraveghere.

Or. hu

Amendamentul 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele de contact ale autorităților 
competente sunt comunicate Comisiei și 
celorlalte state membre. Comisia publică și 
actualizează cu regularitate lista 
autorităților competente și a birourilor de 
legătură.

Datele de contact ale autorităților 
competente sunt comunicate Comisiei și 
celorlalte state membre și sunt disponibile 
publicului. Comisia publică și actualizează 
cu regularitate lista autorităților 
competente și a birourilor de legătură. Atât 
celelalte state membre, cât și instituțiile 
UE respectă alegerea (alegerile) fiecărui 
stat membru în ceea ce privește 
autoritățile competente desemnate.

Or. en

Amendamentul 412
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
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informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție pe scară largă, într-un 
mod clar, lipsit de ambiguitate și ușor 
accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție la scară largă, într-un 
mod clar, lipsit de ambiguitate și ușor 
accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient. 
Statul membru de origine al prestatorului 
sau al lucrătorului trebuie să asigure 
traducerea în limba sa a informațiilor 
privind condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă. 

Or. fr

Amendamentul 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție pe scară largă, într-un 
mod clar, lipsit de ambiguitate și ușor 
accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă care 
trebuie să fie aplicate și respectate de 
prestatorii de servicii sunt puse la 
dispoziție la scară largă și gratuit, într-un 
mod clar, transparent, lipsit de ambiguitate 
și ușor accesibil de la distanță și prin 
mijloace electronice, în formate și după 
standarde informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
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că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție pe scară largă, într-un 
mod clar, lipsit de ambiguitate și ușor 
accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție la scară largă și gratuit, 
într-un mod clar, transparent, lipsit de 
ambiguitate și ușor accesibil de la distanță 
și prin mijloace electronice, în formate și 
după standarde informatice care asigură 
accesul persoanelor cu handicap și pentru a 
garanta că birourile de legătură sau 
celelalte organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 415
Nadja Hirsch

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

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție pe scară largă, într-un 
mod clar, lipsit de ambiguitate și ușor 
accesibil de la distanță și prin mijloace 
electronice, în formate și după standarde 
informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta faptul că 
informațiile privind termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE care trebuie să fie aplicate și 
respectate de prestatorii de servicii sunt 
puse la dispoziție la scară largă, într-un 
mod clar, transparent, lipsit de ambiguitate 
și ușor accesibil de la distanță și prin 
mijloace electronice, în formate și după 
standarde informatice care asigură accesul 
persoanelor cu handicap și pentru a garanta 
că birourile de legătură sau celelalte 
organisme naționale competente 
menționate la articolul 4 din Directiva 
96/71/CE sunt în măsură să își 
îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Or. de

Amendamentul 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia și statele membre sprijină 
din punct de vedere financiar inițiativele 
comune ale partenerilor sociali relevanți, 
la nivel european și național, pentru a 
stabili instrumentele comune care sunt 
destinate să informeze întreprinderile și 
lucrătorii cu privire la termenii și 
condițiile aplicabile care trebuie 
respectate în conformitate cu Directiva 
96/71/CE.

Or. en
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Amendamentul 417
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul asigurării accesibilității 
depline și a securității juridice a 
informațiilor, doar termenii și condițiile 
de încadrare în muncă prevăzute la 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE care 
sunt făcute publice trebuie să fie 
considerate ca fiind obligatorii în sensul 
detașării lucrătorilor.
Termenii și condițiile de încadrare în 
muncă sunt incluse pe site-ul unic 
național oficial.

Or. en

Amendamentul 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a contribui la îmbunătățirea 
accesului la informații, statele membre:

(2) Pentru a contribui la îmbunătățirea 
accesului la informații, statele membre, în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 4 din Directiva 96/71/CE:

Or. en

Amendamentul 419
Traian Ungureanu

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale, 
care sunt termenii și condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă și/sau care parte a 
prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale, 
precum și prin intermediul agențiilor sau 
al punctelor de contact desemnate de 
ocupare a forței de muncă, care sunt 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă și/sau care parte a 
prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

Or. en

Amendamentul 420
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale, 
care sunt termenii și condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă și/sau care parte a 
prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale și, 
eventual, prin alte căi de comunicare 
adecvate, care sunt termenii și condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă și/sau care 
parte a prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

Or. de

Amendamentul 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a



PE504.078v01-00 10/114 AM\924423RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale, 
care sunt termenii și condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă și/sau care parte a 
prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale și 
prin alte mijloace, care sunt termenii și
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă și/sau care parte a prevederilor 
legale (naționale și/sau regionale) trebuie 
să se aplice lucrătorilor detașați pe 
teritoriul acestora;

Or. en

Amendamentul 422
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale, 
care sunt termenii și condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă și/sau care parte a 
prevederilor legale (naționale și/sau 
regionale) trebuie să se aplice lucrătorilor 
detașați pe teritoriul acestora;

(a) indică în mod clar, într-o manieră 
detaliată și ușor de utilizat și într-un format 
accesibil, pe site-urile internet naționale și 
prin alte mijloace, care sunt termenii și
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă și/sau care parte a prevederilor 
legale (naționale și/sau regionale) trebuie 
să se aplice lucrătorilor detașați pe 
teritoriul acestora;

Or. de

Amendamentul 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigură faptul că organismelor li s-a 
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atribuit sarcina de a furniza 
întreprinderilor care efectuează detașări 
și lucrătorilor detașați toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile și 
obligațiile lor în conformitate cu Directiva 
96/71/CE. Potrivit tradițiilor naționale, 
partenerilor sociali li se pot atribui 
sarcini, de asemenea, în totalitate sau 
parțial, sau pot sprijini organismele 
cărora li s-au atribuit sarcini; 

Or. en

Amendamentul 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție pe scară largă pe site-uri internet 
informațiile cu privire la convențiile 
colective aplicabile (și persoanele vizate) și 
cu privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile de către 
prestatorii de servicii din alte state 
membre, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE, prin intermediul cărora, după 
caz, sunt oferite linkuri către site-urile 
internet existente și alte puncte de contact, 
în special cele legate de partenerii sociali 
relevanți;

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție la scară largă pe site-uri internet 
și prin alte mijloace informațiile cu privire 
la convențiile colective aplicabile (și 
persoanele vizate) prin intermediul cărora, 
după caz, sunt oferite linkuri către site-urile 
internet existente și alte puncte de contact, 
în special cele legate de partenerii sociali 
relevanți;

Or. en

Amendamentul 425
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție pe scară largă pe site-uri internet 
informațiile cu privire la convențiile 
colective aplicabile (și persoanele vizate) și 
cu privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile de către 
prestatorii de servicii din alte state 
membre, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE, prin intermediul cărora, după 
caz, sunt oferite linkuri către site-urile 
internet existente și alte puncte de contact, 
în special cele legate de partenerii sociali 
relevanți;

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție la scară largă pe site-uri internet 
și prin alte mijloace informațiile cu privire 
la convențiile colective aplicabile (și 
persoanele vizate) și cu privire la condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile de către prestatorii de servicii 
din alte state membre, în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE, prin intermediul 
cărora, după caz, sunt oferite linkuri către 
site-urile internet existente și alte puncte de 
contact, în special cele legate de partenerii 
sociali relevanți;

Or. de

Amendamentul 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție pe scară largă pe site-uri internet 
informațiile cu privire la convențiile 
colective aplicabile (și persoanele vizate) și 
cu privire la condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile de către 
prestatorii de servicii din alte state 
membre, în conformitate cu Directiva 
96/71/CE, prin intermediul cărora, după 
caz, sunt oferite linkuri către site-urile 
internet existente și alte puncte de contact, 
în special cele legate de partenerii sociali 
relevanți;

(b) iau măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziție la scară largă pe site-uri internet 
și prin alte mijloace informațiile cu privire 
la convențiile colective aplicabile (și 
persoanele vizate) și cu privire la condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile de către prestatorii de servicii 
din alte state membre, în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE, prin intermediul 
cărora, după caz, sunt oferite linkuri către 
site-urile internet existente și alte puncte de 
contact, în special cele legate de partenerii 
sociali relevanți;

Or. en



AM\924423RO.doc 13/114 PE504.078v01-00

RO

Amendamentul 427
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-
o broșură care să indice principalele 
condiții de muncă aplicabile și, la cerere, în 
formate accesibile persoanelor cu 
handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limba oficială a UE dorită, sintetizate într-
o broșură care să indice principalele 
condiții de muncă aplicabile și, la cerere, în 
formate accesibile persoanelor cu 
handicap; informațiile detaliate referitoare 
la condițiile sociale și de muncă, inclusiv 
la sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, se pun la dispoziția lucrătorilor 
într-un mod accesibil, prin diferite 
mijloace de comunicare și puncte de 
contact;

Or. de

Amendamentul 428
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limba oficială a UE solicitată, dacă este 
posibil, sintetizate într-o broșură care să 
indice principalele condiții de muncă 
aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap; 
asigură faptul că se pun la dispoziție într-
un mod ușor accesibil, prin diferite 
mijloace de comunicare, inclusiv puncte 
de contact, informații detaliate privind 
condițiile de muncă și sociale, inclusiv 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
și că acestea sunt gratuite;
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Or. en

Amendamentul 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limba oficială a UE solicitată, dacă este 
posibil, sintetizate într-o broșură care să 
indice principalele condiții de muncă 
aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap; 
asigură faptul că se pun la dispoziție într-
un mod ușor accesibil, prin diferite 
mijloace de comunicare, inclusiv puncte 
de contact, informații detaliate privind 
condițiile de muncă și sociale, inclusiv 
sănătatea și siguranța la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbile cele mai relevante, alegerea fiind 
lăsată în seama statului membru gazdă, 
dacă este posibil, sintetizate într-o broșură 
care să indice principalele condiții de 
muncă aplicabile, precum și să descrie 
procedurile de a face plângeri și 
procedurile judiciare și sancțiunile 
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aplicabile în caz de neconformitate și care 
să descrie procedurile de depunere a
plângerilor, procedurile judiciare și 
sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării 
normelor și, la cerere, în formate accesibile 
persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 431
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limba (limbile) națională(e) a (ale) 
statului membru din care se face 
detașarea respectivă, limba statului 
membru de origine a lucrătorului și a 
prestatorului de servicii, și în limba 
engleză, nu doar în limba (limbile) 
națională(e) a (ale) țării în care se 
prestează serviciile, dacă este posibil, 
sintetizate într-o broșură care să indice 
principalele condiții de muncă aplicabile și, 
la cerere, în formate accesibile persoanelor 
cu handicap;

Or. en

Amendamentul 432
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
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limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

limba engleză și în celelalte dintre limbile 
cele mai relevante diferite de limba 
(limbile) națională(e) a țării în care se 
prestează serviciile, dacă este posibil, 
sintetizate într-o broșură care să indice 
principalele condiții de muncă aplicabile și, 
la cerere, în formate accesibile persoanelor 
cu handicap; și indică autoritatea pentru 
soluționarea plângerilor căreia i se poate 
adresa lucrătorul detașat în caz de 
neconformitate;

Or. en

Amendamentul 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limba engleză și în celelalte dintre limbile 
cele mai relevante diferite de limba 
(limbile) națională(e) a țării în care se 
prestează serviciile, dacă este posibil, 
sintetizate într-o broșură care să indice 
principalele condiții de muncă aplicabile și, 
la cerere, în formate accesibile persoanelor 
cu handicap; și indică autoritatea pentru 
soluționarea plângerilor căreia i se poate 
adresa lucrătorul detașat în caz de 
neconformitate;

Or. en

Amendamentul 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii 
gratuite, în limba engleză și în celelalte 
dintre limbile cele mai relevante diferite 
de limba (limbile) națională(e) a țării în 
care se prestează serviciile, dacă este 
posibil, sintetizate într-o broșură care să 
indice principalele condiții de muncă 
aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) 
națională(e) a țării în care se prestează
serviciile, dacă este posibil, sintetizate într-
o broșură care să indice principalele 
condiții de muncă aplicabile și, la cerere, în 
formate accesibile persoanelor cu handicap 
și indică autoritatea competentă căreia i 
se poate adresa lucrătorul detașat în cazul 
nerespectării legislației;

Or. fr

Amendamentul 436
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în 
formate accesibile persoanelor cu 
handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) 
națională(e) a țării în care se prestează 
serviciile, dacă este posibil, sintetizate într-
o broșură care să indice principalele 
condiții de muncă aplicabile și în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 437
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
limbi diferite de limba (limbile) națională 
(naționale) a țării în care se furnizează 
serviciile, dacă este posibil, rezumate într-o 
broșură care să indice principalele condiții 
de muncă aplicabile și, la cerere, în formate 
accesibile persoanelor cu handicap;

(c) pun informațiile la dispoziția 
lucrătorilor și a prestatorilor de servicii în 
cele mai importante limbi diferite de limba 
(limbile) națională(e) a țării în care se 
prestează serviciile, dacă este posibil, 
sintetizate într-o broșură care să indice 
principalele condiții de muncă aplicabile și, 
la cerere, în formate accesibile persoanelor 
cu handicap;

Or. hu

Amendamentul 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură faptul că se pun la dispoziție 
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într-un mod ușor accesibil, prin diferite 
mijloace de comunicare, inclusiv puncte 
de contact, informații detaliate privind 
condițiile de muncă și sociale, inclusiv 
sănătatea și siguranța la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) îmbunătățesc accesibilitatea 
informațiilor și claritatea informațiilor 
furnizate pe site-urile internet naționale;

(d) îmbunătățesc relevanța, accesibilitatea
și claritatea informațiilor furnizate pe site-
urile internet naționale;

Or. en

Amendamentul 440
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
însărcinată cu tratarea cererilor de 
informații;

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
responsabilă cu tratarea cererilor de 
informații; și asigură că toate informațiile 
necesare sunt puse la dispoziția companiei 
de detașare și a lucrătorilor detașați;

Or. en

Amendamentul 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
însărcinată cu tratarea cererilor de 
informații;

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
responsabilă cu tratarea cererilor de 
informații; și se asigură că toate 
informațiile necesare sunt puse la 
dispoziția companiei de detașare și a 
lucrătorilor detașați;

Or. en

Amendamentul 442
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
însărcinată cu tratarea cererilor de 
informații;

(e) indică o persoană de contact din cadrul 
biroului de legătură, responsabilă cu 
tratarea cererilor de informații;

Or. de

Amendamentul 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indică, dacă este posibil, o persoană de 
contact din cadrul biroului de legătură, 
însărcinată cu tratarea cererilor de 
informații;

(e) indică o persoană de contact din cadrul 
biroului de legătură, responsabilă cu 
tratarea cererilor de informații;
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Or. en

Amendamentul 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizează informații și asigură 
resurse pentru alte puncte de contact, cum 
ar fi cele asigurate de partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia va continua să sprijine statele 
membre în acest domeniu.

(3) Comisia, sub supravegherea 
Consiliului și a Parlamentului European, 
continuă să sprijine statele membre în acest 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 446
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia va continua să sprijine statele 
membre în acest domeniu.

(3) Comisia continuă să sprijine statele 
membre în acest domeniu, în special din 
punct de vedere financiar.
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Or. fr

Amendamentul 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de 
consultat și transparentă, în special 
informațiile privind diferitele nivele
minime de plată și elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și 
criteriile de clasificare în diferitele 
categorii de salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale și, 
cu respectarea deplină a autonomiei 
partenerilor sociali, termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE sunt stabilite prin convenții 
colective în conformitate cu articolul 3 
alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre se asigură de 
faptul că termenii și condițiile sunt puse 
la dispoziția prestatorilor de servicii din 
alte state membre și a lucrătorilor detașați 
într-o manieră ușor de consultat și 
transparentă, putând implica, în acest 
sens, partenerii sociali. Informațiile 
relevante ar trebui să fie în special
accesibile, să acopere diferitele niveluri
minime de plată, metoda utilizată pentru 
calcularea și/sau clasificarea remunerației 
datorate disponibile pentru autoritățile 
competente. Termenii și condițiile de 
încadrare în muncă ar trebui să fie 
disponibile într-o manieră accesibilă și 
transparentă.

Or. en

Amendamentul 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de 
consultat și transparentă, în special 
informațiile privind diferitele nivele
minime de plată și elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și criteriile 
de clasificare în diferitele categorii de 
salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale și, 
cu respectarea deplină a autonomiei 
partenerilor sociali, termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE sunt stabilite prin convenții 
colective în conformitate cu articolul 3 
alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziție
informațiile relevante privind diferitele 
niveluri minime de plată și metoda utilizată 
pentru calcularea remunerației și criteriile 
de clasificare. Termenii și condițiile de 
încadrare în muncă ar trebui să fie
disponibile într-o manieră accesibilă și 
transparentă.

Or. en

Amendamentul 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că aceste norme sunt aduse la 
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aceste aspecte și pun la dispoziția
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de 
consultat și transparentă, în special 
informațiile privind diferitele nivele
minime de plată și elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și criteriile 
de clasificare în diferitele categorii de 
salarii.

cunoștința prestatorilor de servicii din alte 
state membre și a salariaților detașați într-
un mod accesibil și transparent și, în acest 
sens, pot asocia parteneri sociali. Aceste 
informații trebuie să precizeze în special
diferitele niveluri minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii  

Or. fr

Amendamentul 450
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele nivele minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, și
cu recunoașterea deplină a autonomiei 
partenerilor sociali, termenii și condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE sunt stabilite prin convenții 
colective în conformitate cu articolul 3 
alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele niveluri minime de plată 
și elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.



AM\924423RO.doc 25/114 PE504.078v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele nivele minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre se asigură că 
partenerii sociali identifică aceste aspecte 
și pun la dispoziția statelor membre, care 
apoi pun la dispoziția prestatorilor de 
servicii din alte state membre și a 
lucrătorilor detașați informațiile relevante, 
care trebuie să fie accesibile într-o manieră 
ușor de consultat și transparentă pentru 
statele membre care le fac disponibile, în 
special informațiile privind diferitele 
niveluri minime de plată și elementele lor 
constitutive, metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și criteriile 
de clasificare în diferitele categorii de 
salarii.

Or. en

Amendamentul 452
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele nivele minime de plată și 
elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii.

(4) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația, tradițiile și practicile naționale, 
termenii și condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă menționate la articolul 
3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin 
convenții colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din directiva 
menționată, statele membre ar trebui să se 
asigure că partenerii sociali identifică 
aceste aspecte și pun la dispoziția 
prestatorilor de servicii din alte state 
membre și a lucrătorilor detașați 
informațiile relevante, care trebuie să fie 
accesibile într-o manieră ușor de consultat 
și transparentă, în special informațiile 
privind diferitele niveluri minime de plată 
și elementele lor constitutive, metoda 
utilizată pentru calcularea remunerației 
datorate și criteriile de clasificare în 
diferitele categorii de salarii. Fiecare stat 
membru trebuie să se asigure că lucrătorii 
detașați au cunoștință de aceste informații 
în limba lor.

Or. fr

Amendamentul 453
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Accesul lucrătorilor la informații și 
consiliere
(a) Lucrătorii detașați au dreptul la 
informare și consiliere cu privire la 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă aplicabile, acordate de statul 
membru gazdă în limba oficială a UE 
dorită.
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(b) Statele membre pun la dispoziție 
puncte de contact și birouri adecvate 
cărora li se pot adresa lucrătorii pentru 
informare, consiliere și sprijin în 
exercitarea drepturilor lor. Acest lucru se 
aplică deopotrivă statului membru gazdă 
și statului membru de stabilire.
(c) Consilierea și informarea pot fi 
asumate și de sindicatele relevante, dacă 
resursele necesare sunt suportate de 
statele membre.

Or. de

Amendamentul 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia și statele membre asigură 
sprijinul adecvat pentru inițiativele 
comune ale partenerilor sociali relevanți, 
la nivel european și național, destinate să 
informeze întreprinderile și lucrătorii cu 
privire la termenii și condițiile aplicabile 
stabilite în prezenta directivă și în 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre garantează că este 
obligatorie înregistrarea convențiilor 
colective menționate la articolul 3 
alineatele (1) și (8) din Directiva 96/71 în 
registrele și publicațiile oficiale. Condițiile 
de muncă și de încadrare în muncă 
menționate la articolul 3 din Directiva 
96/71/CE și stabilite în convențiile 
colective respective trebuie să fie aplicate 
întreprinderilor care detașează lucrători 
doar începând cu momentul înregistrării 
și publicării oficiale.

Or. en

Amendamentul 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Întreprinderea informează în scris 
lucrătorii săi cu privire la drepturile lor pe 
durata detașării.
În mod similar, contractantul prezent în 
statul membru gazdă își informează în 
scris subcontractanții străini cu privire la 
termenii și condițiile de ocupare a forței 
de muncă din statul membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 457
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul lucrătorilor la informații și 

consiliere
(1) Lucrătorii detașați au un drept 
independent la informare și consiliere cu 
privire la termenii și condițiile aplicabile 
prevăzute de statul membru de primire în 
limba oficială a UE solicitată.
(2) Statele membre asigură că sunt 
disponibile puncte de contact și organisme 
corespunzătoare cărora lucrătorii li se pot 
adresa pentru informații, consiliere și 
sprijin în ceea ce privește drepturile lor. 
Aceasta se aplică atât statelor membre de 
primire, cât și statelor membre de 
trimitere.
(3) Această sarcină poate fi preluată de 
sindicatele responsabile.
(4) În cazul în care un stat membru 
atribuie această sarcină unui terț, trebuie 
asigurată finanțare adecvată.

Or. en

Amendamentul 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul lucrătorilor la informații și 

consiliere
(1) Lucrătorii detașați au un drept 
independent la informare și consiliere cu 
privire la termenii și condițiile aplicabile 
prevăzute de statul membru de primire în 
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limba oficială a UE solicitată.
(2) Statele membre asigură că sunt 
disponibile puncte de contact și organisme 
corespunzătoare cărora lucrătorii li se pot 
adresa pentru informații, consiliere și 
sprijin în ceea ce privește drepturile lor. 
Aceasta se aplică atât statelor membre de 
primire, cât și statelor membre de 
trimitere.
(3) În cazul în care un stat membru 
atribuie această sarcină unei părți terțe, 
trebuie asigurată finanțare adecvată.

Or. en

Amendamentul 459
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Comisia Europeană și statele membre 
sprijină inițiativele comune ale 
partenerilor sociali relevanți la nivel 
național și european de creare a unor 
instrumente comune care vizează 
informarea întreprinderilor și a 
lucrătorilor cu privire la condițiile și 
dispozițiile aplicabile în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE.

Or. de

Amendamentul 460
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul lucrătorilor și întreprinderilor la 
informare și consiliere
(1) Lucrătorii detașați și întreprinderile 
detașate au dreptul la informare și 
consiliere cu privire la condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile, acordate de statul membru 
gazdă în limba oficială a UE dorită.
(2) Statele membre, în cooperare cu 
rețeaua EURES și alte organizații 
specializate neutre, pun la dispoziție 
puncte de contact și birouri cărora li se 
pot adresa lucrătorii și întreprinderile 
pentru informare, consiliere și sprijin în 
exercitarea drepturilor lor. Acest lucru se 
aplică deopotrivă țărilor gazdă și țărilor 
de detașare. Comisia Europeană sprijină 
statele membre prin interconectarea și 
informarea la nivel european a serviciilor 
de consiliere.

Or. de

Amendamentul 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Organismul temporar de informare și 
consultare pentru locuri de muncă 
transnaționale
(1) Statele membre asigură că un 
organism temporar de informare și 
consultare transnațională pentru locuri 



PE504.078v01-00 32/114 AM\924423RO.doc

RO

de muncă transnaționale este instituit 
atunci când cel puțin doi prestatori de 
servicii străini detașează lucrători la un 
loc de muncă, în vederea informării și 
consilierii lucrătorilor detașați cu privire 
la drepturile lor.
(2) Conducerea centrală sau locală a 
contractantului principal este 
responsabilă cu informarea imediată a 
organismelor de reprezentare a 
lucrătorilor locali și cu începerea 
negocierilor în vederea instituirii unui 
organism temporar de informare și 
consultare privind locurile de muncă 
transnaționale. Statele membre stabilesc 
regulamentul de procedură în 
conformitate cu practicile naționale.
(3) Organismul temporar de informare și 
consultare privind locurile de muncă 
transnaționale este instituit pentru 
întreaga perioadă a deținerii locului de 
muncă de la momentul în care cel puțin 
doi prestatori de servicii străini au detașat 
lucrători la locul de muncă.
(4) Organismul temporar de informare și 
consultare privind locurile de muncă 
transnaționale va fi alcătuit din 
reprezentanți ai conducerii 
contractanților principali și din 
reprezentanți ai angajaților.

Or. en

Amendamentul 462
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre lucrează în strânsă 
cooperare și își acordă asistență reciprocă 
pentru a facilita punerea în aplicare, 

(1) Statele membre lucrează în strânsă 
cooperare și își acordă asistență reciprocă 
fără întârziere pentru a facilita punerea în 
aplicare, aplicarea și executarea prezentei 
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aplicarea și executarea prezentei directive. directive.

Or. de

Amendamentul 463
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde de o manieră rapidă 
și efectivă cererilor de informare motivate 
și de efectuare a unor verificări, inspecții și 
investigații de către autoritățile lor 
competente cu privire la situațiile de 
detașare menționate la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, inclusiv 
investigarea oricăror încălcări ale normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor sau 
posibilele cazuri de activități transnaționale 
ilegale și inițierea unor măsuri 
corespunzătoare care să respecte 
legislația și practicile naționale.

Or. en

Amendamentul 464
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în obligația de a răspunde fără 
întârziere cererilor de informare și de 
efectuare a unor verificări, inspecții și 
investigații din partea autorităților 
competente cu privire la situațiile de 
detașare menționate la articolul 1 alineatul 
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inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

(3) din Directiva 96/71/CE și la articolele 
relevante din prezenta directivă, inclusiv 
investigarea oricăror încălcări ale normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor sau 
posibilele cazuri de activități transnaționale 
ilegale.

Or. de

Amendamentul 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde fără întârziere
cererilor de informare și de efectuare a 
unor verificări, inspecții și investigații din 
partea autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE și la 
articolele relevante din prezenta directivă, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

Or. en

Amendamentul 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
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inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 467
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde imediat cererilor de 
informare motivate și de efectuare a unor 
verificări, inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

Or. de

Amendamentul 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 

(2) Cooperarea statelor membre constă în 
special în a răspunde fără întârziere
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motivate și de efectuare a unor verificări, 
inspecții și investigații din partea 
autorităților competente cu privire la 
situațiile de detașare menționate la articolul 
1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, 
inclusiv investigarea oricăror încălcări ale 
normelor aplicabile privind detașarea 
lucrătorilor sau posibilele cazuri de 
activități transnaționale ilegale.

cererilor de informare motivate și de 
efectuare a unor verificări, inspecții și 
investigații din partea autorităților 
competente cu privire la situațiile de 
detașare menționate la articolul 1 alineatul 
(3) din Directiva 96/71/CE, inclusiv 
investigarea oricăror încălcări ale normelor 
aplicabile privind detașarea lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cooperarea statelor membre poate 
include, de asemenea, trimiterea sau 
înmânarea de documente ale autorității 
solicitante.

Or. en

Amendamentul 470
Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională.

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională. În cazul în care prestatorii 
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de servicii nu transmit informațiile 
respective, autoritățile competente din 
cadrul statului gazdă trebuie să inițieze 
acțiunile corespunzătoare, dacă este 
cazul, în cooperare cu autoritățile 
competente ale statului de stabilire.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente din cadrul statelor gazdă trebuie să asigure aplicarea efectivă a 
legislației UE și naționale în materie de ocupare a forței de muncă. În cazul în care se 
identifică o încălcare și dacă dintr-un motiv sau altul nu este posibilă intentarea unei acțiuni 
în justiție în statul gazdă, cele două state trebuie să coopereze pentru a garanta că 
prestatorul de servicii este tras la răspundere, asigură o remunerare corespunzătoare 
lucrătorilor detașați și suferă sancțiunile penale corespunzătoare.

Amendamentul 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională.

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților competente toate informațiile 
necesare pentru controlul activității lor în 
conformitate cu legislația lor națională și 
cu Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 472
Thomas Mann

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

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională.

(3) Pentru a răspunde unei cereri de 
asistență din partea autorităților 
competente dintr-un alt stat membru, 
statele membre se asigură cu 
promptitudine că prestatorii de servicii 
stabiliți pe teritoriul lor transmit 
autorităților lor competente toate 
informațiile necesare pentru controlul 
activității lor în conformitate cu legislația 
lor națională.

Or. de

Amendamentul 473
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții. În cazul 
oricăror probleme persistente în ceea ce 
privește schimbul de informații, Comisia 
va depune eforturi pentru a acorda 
asistență statelor membre în soluționarea 
problemei.

Or. cs

Amendamentul 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții cât mai 
curând posibil. Orice refuz permanent de 
a furniza datele solicitate se consideră 
drept o încălcare a legislației UE, în 
sensul definiției prevăzute la articolul 258 
și următoarele din TFUE.

Or. en

Amendamentul 475
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții. Orice refuz 
permanent de a furniza datele solicitate 
constituie o încălcare a legislației UE, în 
sensul definiției prevăzute la articolul 258 
și următoarele din TFUE.

Or. de

Amendamentul 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții.

(4) În cazul unor dificultăți privind 
îndeplinirea unei cereri de informare sau în 
efectuarea de verificări, inspecții sau 
investigații, statul membru în cauză 
informează rapid statul membru solicitant, 
în vederea găsirii unei soluții. Orice refuz 
permanent de a furniza datele solicitate 
constituie o încălcare a legislației UE, în 
sensul definiției prevăzute la articolul 258 
și următoarele din TFUE.

Or. en

Amendamentul 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Orice refuz pe termen lung de a 
furniza datele solicitate îi permite statului 
membru care face solicitarea să redacteze 
o listă accesibilă publicului a autorităților 
care au refuzat să coopereze și să 
informeze Comisia cu privire la aceasta. 
Comisia stabilește o listă accesibilă 
publicului cu autoritățile care, conform 
rapoartelor transmise, nu au fost dispuse 
să coopereze.

Or. en

Amendamentul 478
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează informațiile Statele membre furnizează informațiile 
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cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil și cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri.

solicitate de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil și cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri sau în termen de o lună, dacă 
răspunsul necesită o inspecție la fața 
locului. Pentru a evita crearea unui 
program de inspecție cu privire la orice 
solicitare făcută în ceea ce privește 
weekendurile și sărbătorile publice, 
termenele sunt stabilite în zilele 
lucrătoare.

Or. hu

Amendamentul 479
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează informațiile 
cerute de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil și cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri.

Statele membre furnizează informațiile
solicitate de către alte state membre sau de 
către Comisie prin mijloace electronice, în 
cel mai scurt timp posibil și cel târziu în 
termen de două săptămâni de la primirea 
unei cereri sau în termen de o lună, dacă 
răspunsul necesită o inspecție la fața 
locului.

Or. cs

Amendamentul 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cazurile în care statele membre refuză să 
furnizeze informațiile solicitate sunt 
înregistrate de Comisie, inclusiv de 
autoritățile responsabile implicate.

Or. en

Amendamentul 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore. Acest mecanism de 
urgență este folosit în cazul în care 
criteriile prevăzute la articolul 3 dau
naștere suspiciunii că lucrătorul detașat 
este angajat al unei întreprinderi fictive 
nu este nici lucrător și nici nu este detașat 
în mod efectiv. Acest lucru nu împiedică 
autoritățile naționale și/sau inspectoratele 
țării gazdă să adopte măsuri imediate 
pentru a preveni, a investiga și a 
sancționa cazurile de fraudă socială.

Or. en

Amendamentul 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore. Acest mecanism de 
urgență este folosit în cazul în care se 
suspectează că o întreprindere nu 
realizează realmente activități substanțiale 
în statul membru de instituire în 
conformitate cu articolul 3 din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 483
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de 24 de ore.

Un mecanism specific de urgență este 
utilizat pentru situațiile speciale în care un 
stat membru sesizează circumstanțe 
speciale, care necesită acțiuni urgente. În 
astfel de cazuri, informațiile sunt transmise 
în termen de cinci zile lucrătoare.

Or. hu

Amendamentul 484
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest mecanism de urgență este folosit și 
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în cazul în care criteriile prevăzute la 
articolul 3 dau naștere suspiciunii că 
lucrătorul detașat este angajat al unei 
întreprinderi fictive nu este nici lucrător 
și nici nu este detașat în mod efectiv. 
Acest lucru nu împiedică autoritățile 
naționale și/sau inspectoratele statului 
membru gazdă să adopte măsuri imediate 
pentru a preveni, a investiga și a 
sancționa cazurile de fraudă socială.

Or. de

Amendamentul 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol nu împiedică autoritățile 
competente din statul membru gazdă să ia 
măsuri imediate de cercetare, prevenire și 
sancționare a fraudei sociale.

Or. en

Amendamentul 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia și statele membre trebuie să 
sprijine din punct de vedere financiar 
inițiativele comune ale partenerilor sociali 
în cauză, la nivel european și național, 
pentru a elabora instrumente comune 
care să informeze întreprinderile și 
lucrătorii cu privire la dispozițiile și 
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condițiile care trebuie respectate în 
temeiul Directivei 96/71/CE.

Or. fr

Amendamentul 487
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost cerute.

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost solicitate și 
în strictă conformitate cu legislația 
privind protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. cs

Amendamentul 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost cerute.

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale.

Or. en
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Amendamentul 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost cerute.

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă, în 
conformitate cu legislația europeană și cu 
legislația și practicile naționale.

Or. en

Amendamentul 490
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre asigură 
confidențialitatea schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează numai în scopul 
(scopurile) pentru care au fost cerute.

(7) Statele membre asigură o 
confidențialitate strictă a schimburilor de 
informații la care participă. Informațiile 
schimbate se utilizează exclusiv în scopul 
(scopurile) pentru care au fost solicitate.

Or. de

Amendamentul 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 

eliminat
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aplicarea articolului 3 alineatul (10) din 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 
aplicarea articolului 3 alineatul (10) din 
Directiva 96/71/CE.

(9) În conformitate cu principiul prevăzut 
la articolul 4 din Directiva 96/71/CE,
Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 
punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților care ar putea apărea în 
aplicarea articolului 3 alineatul (10) din
Directiva 96/71/CE.

(9) Comisia și autoritățile competente 
colaborează strâns în vederea examinării 
dificultăților în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Directivei 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a facilita asistența reciprocă 
și cooperarea transfrontalieră, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, o 
evaluare de impact privind fezabilitatea 
unui sistem de notificare sau înregistrare 
la nivelul UE, bazat pe sistemele existente 
din cadrul statelor membre și compatibil 
cu acestea.

Or. en

Amendamentul 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul statului membru de stabilire Cooperarea dintre statul membru de 
stabilire și statul membru gazdă

Or. en

Amendamentul 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul statului membru de stabilire Rolul statelor membre

Or. en
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Amendamentul 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rolul statului membru de stabilire Rolul statelor membre

Or. en

Amendamentul 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În conformitate cu articolele 4 și 5 
din Directiva 96/71/CE, inspectarea 
condițiilor de muncă de respectat 
constituie responsabilitatea statului 
membru gazdă și statul membru respectiv 
continuă, prin urmare, să controleze, să 
monitorizeze și să adopte toate măsurile 
de control sau de executare necesare, în 
conformitate cu legislația și/sau practicile 
naționale și procedurile administrative 
naționale, cu privire la lucrătorii detașați 
pe teritoriul său.
Autoritățile competente pot să realizeze 
verificări și controale factuale din proprie 
inițiativă și nu sunt limitate în acțiunile 
lor de rezultatele obținute sau controalele 
și verificările realizate de către autoritățile 
statului membru de stabilire.

Or. en



PE504.078v01-00 50/114 AM\924423RO.doc

RO

Amendamentul 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze și să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislația, 
practicile și procedurile sale 
administrative naționale, cu privire la 
lucrătorii detașați în alt stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 500
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de stabilire al 
prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze și să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislația, 
practicile și procedurile sale administrative 
naționale, cu privire la lucrătorii detașați 
în alt stat membru.

(1) În conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru gazdă 
continuă să controleze, să monitorizeze și 
să adopte toate măsurile de control sau de 
executare necesare, în conformitate cu 
legislația și/sau practicile sale și cu 
procedurile administrative naționale, cu 
privire la lucrătorii detașați pe teritoriul 
său.
În conformitate cu articolele 4 și 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru de 
stabilire al prestatorului de servicii 
continuă să controleze, să monitorizeze și 
să adopte măsurile de control sau de 
executare necesare, în conformitate cu 
legislația, practicile și procedurile sale 
administrative naționale. Pentru a 
îmbunătăți punerea în aplicare, statul 
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membru de stabilire sprijină autoritatea 
competentă din statul membru gazdă 
oferind, fără întârziere, informațiile 
necesare pentru a stabili dacă 
întreprinderile care detașează lucrători 
îndeplinesc criteriile minime prevăzute la 
articolul 3 din prezenta directivă și în 
Directiva 96/71/CE, respectiv dacă au 
dreptul de a detașa lucrători.
Statele membre care au cunoștință de 
faptul că lucrătorii din țara lor sunt 
recrutați de prestatorii de servicii doar în 
scopul de a fi detașați direct într-un stat 
membru terț nu au dreptul de a sprijini 
astfel de activități, ci informează 
autoritățile competente din statul membru 
gazdă.  

Or. de

Amendamentul 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de stabilire al
prestatorului de servicii va continua să 
controleze, să monitorizeze și să adopte 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislația, 
practicile și procedurile sale 
administrative naționale, cu privire la 
lucrătorii detașați în alt stat membru.

(1) Statul membru de stabilire al
prestatorului de servicii asistă statul 
membru în care are loc detașarea în 
vederea asigurării conformității cu 
condițiile aplicabile în temeiul Directivei 
96/71/CE și al prezentei directive prin 
furnizarea în timp util a informațiilor cu 
privire la faptul dacă întreprinderile de 
detașare îndeplinesc criteriile minime 
prevăzute la articolul 3 din prezenta 
directivă și în Directiva 96/71/CE.
Această responsabilitate nu diminuează în 
niciun fel posibilitățile statului membru în 
care are loc detașarea de a desfășura 
activități de monitorizare și de control și 
de a lua orice măsură de control și de 
executare eventual necesară, în 
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conformitate cu prezenta directivă și cu 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Amendamentul 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În circumstanțele menționate la 
articolul 3 alineatele (1) și (2) și articolul 
9 alineatul (1), statul membru de stabilire 
al prestatorului de servicii asistă statul 
membru în care are loc detașarea, astfel 
încât să se asigure respectarea condițiilor 
aplicabile în temeiul Directivei 96/71/CE 
și al prezentei directive. Statul membru de 
stabilire al prestatorului de servicii 
comunică din proprie inițiativă statului 
membru în care are loc detașarea orice 
informații relevante, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (1) și (2) și la 
articolul 9 alineatul (1), în cazul în care 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii are cunoștință de fapte 
specifice care indică eventuale nereguli.

eliminat

Or. en

Amendamentul 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În circumstanțele menționate la 
articolul 3 alineatele (1) și (2) și articolul 

(2) Statul membru de stabilire al
prestatorului de servicii comunică imediat 
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9 alineatul (1), statul membru de stabilire
al prestatorului de servicii asistă statul 
membru în care are loc detașarea, astfel 
încât să se asigure respectarea condițiilor 
aplicabile în temeiul Directivei 96/71/CE 
și al prezentei directive. Statul membru de 
stabilire al prestatorului de servicii 
comunică din proprie inițiativă statului 
membru în care are loc detașarea orice 
informații relevante, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (1) și (2) și la 
articolul 9 alineatul (1), în cazul în care 
statul membru de stabilire al prestatorului 
de servicii are cunoștință de fapte 
specifice care indică eventuale nereguli.

statului membru gazdă, din proprie 
inițiativă sau la cererea statului membru
gazdă informațiile relevante, astfel cum se 
prevede în prezenta directivă sau pentru a 
asigura respectarea articolului 3 din 
Directiva 96/71/CE. Autoritățile 
competente pot solicita informații din 
orice motiv imperativ de interes general.

Or. en

Amendamentul 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul 
membru de stabilire, pentru fiecare 
prestare de servicii sau pentru fiecare 
prestator de servicii, furnizarea de
informații privind legalitatea stabilirii și 
buna conduită a prestatorului de servicii, 
precum și privind absența oricărei 
încălcări a normelor aplicabile. 
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 6.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 505
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, furnizarea de informații privind 
legalitatea stabilirii și buna conduită a 
prestatorului de servicii, precum și privind 
absența oricărei încălcări a normelor 
aplicabile. Autoritățile competente din 
statul membru de stabilire comunică 
respectivele informații în conformitate cu 
articolul 6.

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, să furnizeze informații pentru a 
verifica respectarea pe deplin a 
Directivei 96/71/CE și a prezentei 
directive. Autoritățile competente din statul 
membru de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 6.

Or. de

Amendamentul 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, furnizarea de informații privind 
legalitatea stabilirii și buna conduită a 
prestatorului de servicii, precum și privind 
absența oricărei încălcări a normelor 
aplicabile. Autoritățile competente din 
statul membru de stabilire comunică 
respectivele informații în conformitate cu 
articolul 6.

(3) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot solicita, de asemenea, 
autorităților competente din statul membru 
de stabilire, pentru fiecare prestare de 
servicii sau pentru fiecare prestator de 
servicii, să furnizeze informații pentru a 
verifica respectarea deplină a Directivei 
96/71/CE și a prezentei directive, inclusiv
privind legalitatea stabilirii și buna 
conduită a prestatorului de servicii, precum 
și privind absența oricărei încălcări a 
normelor aplicabile. Autoritățile 
competente din statul membru de stabilire 
comunică respectivele informații în 
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conformitate cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și 
(2) nu implică obligația statului membru 
de stabilire de a efectua verificări și 
controale factuale pe teritoriul statului 
membru gazdă unde se prestează 
serviciul. Astfel de verificări și controale 
sunt efectuate, în cazul în care este 
necesar, de către autoritățile statului 
membru gazdă, la cererea autorităților 
competente din statul membru de 
stabilire, în conformitate cu articolul 10 și 
cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 508
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și 
(2) nu implică obligația statului membru 
de stabilire de a efectua verificări și 
controale factuale pe teritoriul statului 

(4) Verificările și controalele sunt 
efectuate de către autoritățile statului 
membru gazdă în conformitate cu articolul 
10 și cu respectarea atribuțiilor de control 
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membru gazdă unde se prestează 
serviciul. Astfel de verificări și controale
sunt efectuate, în cazul în care este 
necesar, de către autoritățile statului 
membru gazdă, la cererea autorităților 
competente din statul membru de 
stabilire, în conformitate cu articolul 10 și 
cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă.

Or. de

Amendamentul 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și 
(2) nu implică obligația statului membru 
de stabilire de a efectua verificări și 
controale factuale pe teritoriul statului 
membru gazdă unde se prestează 
serviciul. Astfel de verificări și controale
sunt efectuate, în cazul în care este 
necesar, de către autoritățile statului 
membru gazdă, la cererea autorităților 
competente din statul membru de 
stabilire, în conformitate cu articolul 10 și 
cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

(4) Verificările și controalele sunt 
efectuate de către autoritățile statului 
membru gazdă în conformitate cu articolul 
10 și cu respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 510
Jean-Luc Bennahmias
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și (2) 
nu implică obligația statului membru de 
stabilire de a efectua verificări și controale 
factuale pe teritoriul statului membru gazdă 
unde se prestează serviciul. Astfel de 
verificări și controale sunt efectuate, în 
cazul în care este necesar, de către 
autoritățile statului membru gazdă, la 
cererea autorităților competente din statul 
membru de stabilire, în conformitate cu 
articolul 10 și cu respectarea atribuțiilor de 
control prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru gazdă și care respectă 
dreptul Uniunii.

(4) Obligația stabilită la alineatele (1) și (2) 
nu implică obligația statului membru de 
stabilire de a efectua verificări și controale 
factuale pe teritoriul statului membru gazdă 
unde se prestează serviciul. Astfel de 
verificări și controale sunt efectuate, în 
cazul în care este necesar, de către 
autoritățile statului membru gazdă, în 
conformitate cu articolul 10 și cu 
respectarea atribuțiilor de control prevăzute 
în legislația, practicile și procedurile 
administrative naționale ale statului 
membru gazdă și care respectă dreptul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pe durata detașării unui lucrător în 
alt stat membru, inspecția condițiilor de 
muncă, care trebuie realizată în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE, 
rămâne responsabilitatea autorităților 
statului membru gazdă în cooperare cu 
statul membru de stabilire.

Or. en
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Amendamentul 512
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre asigură resursele 
necesare pentru efectuarea de verificări și 
controale eficiente.

Or. de

Amendamentul 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
(1) În conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru unde 
are loc detașarea continuă să controleze, 
să monitorizeze și să adopte toate 
măsurile de control sau de executare 
necesare, în conformitate cu legislația 
și/sau practicile sale și procedurile 
administrative naționale, cu privire la 
lucrătorii detașați pe teritoriul său.
(2) În conformitate cu articolele 4 și 5 din 
Directiva 96/71/CE, statul membru de 
stabilire a prestatorului de servicii va 
continua, de asemenea, să controleze, să 
monitorizeze și să adopte măsurile de 
control sau de executare necesare, în 
conformitate cu legislația, practicile și 
procedurile sale administrative naționale.
Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, 
statul membru sprijină autoritatea 
competentă din statul membru în care are 
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loc detașarea oferind, în timp util, 
informațiile necesare pentru a stabili dacă 
întreprinderile care detașează lucrători 
îndeplinesc criteriile minime prevăzute la 
articolul 3 din prezenta directivă și în 
Directiva 96/71/CE.
(3) Verificările și controalele sunt 
efectuate de către autoritățile statului 
membru în care are loc detașarea în 
conformitate cu articolul 10 și cu 
respectarea atribuțiilor de control 
prevăzute în legislația, practicile și 
procedurile administrative naționale ale 
statului membru.
(4) Statele membre care descoperă că 
lucrătorii sunt recrutați doar în scopul 
detașării într-un stat membru terț sau 
pentru a lucra ca lucrători independenți 
fictivi informează fără întârziere 
autoritățile competente din statul membru 
în care are loc detașarea.
(5) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru a asigura 
verificări și controale eficace.

Or. en

Amendamentul 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Pe durata detașării unui lucrător într-un 
alt stat membru, inspecția condițiilor de 
muncă rămâne responsabilitatea 
autorităților din statul membru gazdă. 
Statul membru gazdă poate să efectueze 
controale din proprie inițiativă și nu este 
limitat în acțiunile sale de rezultatele 
obținute sau controalele realizate de către 
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autoritățile statului membru de stabilire.

Or. en

Amendamentul 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, asistate de Comisie, 
adoptă măsuri de însoțire pentru a dezvolta, 
a facilita și a promova schimburi între 
funcționari însărcinați cu punerea în 
aplicare a cooperării administrative și a 
asistenței reciproce, precum și pentru a 
monitoriza respectarea și executarea 
normelor aplicabile.

(1) Statele membre, asistate de Comisie, 
adoptă măsuri de însoțire pentru a dezvolta, 
a facilita și a promova schimburi între 
partenerii sociali și funcționarii 
responsabili cu punerea în aplicare a 
cooperării administrative și a asistenței 
reciproce, precum și pentru a asigura că 
organizațiile care furnizează informații 
lucrătorilor detașați sunt sprijinite.

Or. en

Amendamentul 516
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă colectează și evaluează 
datele raportate în temeiul articolului 9 
alineatul (1).
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire colectează datele relevante 
legate de criteriile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), precum și cele 
referitoare la plata contribuțiilor la 
asigurările sociale și a impozitelor 
prestatorului de servicii.
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Statele membre au obligația de a raporta 
periodic Comisiei. Comisia Europeană 
sintetizează aceste rapoarte și le publică 
periodic.
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în termen de doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, o evaluare de impact privind 
fezabilitatea unui sistem de notificare sau 
înregistrare la nivelul UE, bazat pe 
sistemele existente din cadrul statelor 
membre și compatibil cu acestea.

Or. de

Amendamentul 517
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente din statul
membru gazdă colectează și evaluează 
datele raportate în temeiul articolului 9 
alineatul (1).
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire colectează datele relevante 
legate de criteriile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), precum și cele
referitoare la plata contribuțiilor la 
asigurările sociale și a impozitelor 
prestatorului de servicii.
Statele membre au obligația de a raporta 
periodic Comisiei. Comisia Europeană 
sintetizează aceste rapoarte într-o formă 
adecvată și le publică periodic.

Or. de

Amendamentul 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente din statul 
membru gazdă înregistrează datele
relevante cu privire la articolul 9 
alineatul (1) litera (a). Autoritățile 
competente din statul membru de stabilire 
înregistrează datele relevante cu privire la 
articolul 3 alineatul (1) și cu privire la 
plata contribuțiilor și a impozitelor la 
securitatea socială de către prestatorul de 
servicii. Autoritățile competente din statul 
membru gazdă și din statul membru de 
stabilire prezintă datele lor Comisiei 
Europene (Eurostat) pentru sinteze și 
raportare publică periodică.

Or. en

Amendamentul 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente din statul 
membru de stabilire și statul membru 
gazdă colectează datele înregistrate cu 
privire la procesul de detașare și le 
evaluează.
Statele membre trebuie să raporteze 
periodic Comisiei Europene. Comisia 
Europeană compilează informațiile și 
publică periodic rapoarte.

Or. en
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Amendamentul 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează necesitatea unui
sprijin financiar în scopul de a îmbunătăți 
și mai mult cooperarea administrativă și de 
a spori încrederea reciprocă prin 
intermediul proiectelor, inclusiv prin 
promovarea schimburilor de funcționari 
competenți și formare, precum și prin 
elaborarea, încurajarea și promovarea 
bunelor practici, inclusiv cele ale 
partenerilor sociali la nivelul UE, cum ar fi 
dezvoltarea și actualizarea bazelor de date 
sau a site-urilor internet comune care 
conțin informații generale sau sectoriale 
specifice privind condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile.

(2) Comisia asigură un sprijin financiar 
adecvat în scopul de a îmbunătăți și mai 
mult cooperarea administrativă și de a 
spori încrederea reciprocă prin intermediul 
proiectelor, inclusiv prin promovarea 
schimburilor de funcționari competenți și 
formare, precum și prin elaborarea, 
încurajarea și promovarea bunelor practici, 
inclusiv cele ale partenerilor sociali la 
nivelul UE, cum ar fi dezvoltarea și 
actualizarea bazelor de date sau a site-
urilor internet comune care conțin 
informații generale sau sectoriale specifice 
privind condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă aplicabile.

Or. en

Amendamentul 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează necesitatea unui
sprijin financiar în scopul de a îmbunătăți 
și mai mult cooperarea administrativă și de 
a spori încrederea reciprocă prin 
intermediul proiectelor, inclusiv prin 
promovarea schimburilor de funcționari 
competenți și formare, precum și prin 
elaborarea, încurajarea și promovarea 
bunelor practici, inclusiv cele ale 
partenerilor sociali la nivelul UE, cum ar fi 
dezvoltarea și actualizarea bazelor de date 

(2) Comisia asigură un sprijin financiar 
adecvat în scopul de a îmbunătăți și mai 
mult cooperarea administrativă și de a 
spori încrederea reciprocă prin intermediul 
proiectelor, inclusiv prin promovarea 
schimburilor de funcționari competenți și 
formare, precum și prin elaborarea, 
încurajarea și promovarea bunelor practici, 
inclusiv cele ale partenerilor sociali la 
nivelul UE, cum ar fi dezvoltarea și 
actualizarea bazelor de date sau a site-
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sau a site-urilor internet comune care 
conțin informații generale sau sectoriale 
specifice privind condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile.

urilor internet comune care conțin 
informații generale sau sectoriale specifice 
privind condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă aplicabile.

Or. en

Amendamentul 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt încurajate să 
stabilească puncte de informare și ajutor 
practic pentru lucrătorii detașați în 
vederea asigurării că aceștia dispun de 
cunoștințe adecvate cu privire la 
drepturile lor. Localizarea punctelor de 
informare și acoperirea limbii sunt 
descrise pe baza unei estimări a prezenței 
lucrătorilor detașați pe teritoriul statului 
membru vizat. Aceasta se aplică atât 
statului membru de stabilire, cât și 
statului membru gazdă, deoarece este la 
fel de important să se furnizeze 
lucrătorului informații înainte de 
plecarea sa și pe durata detașării.

Or. en

Amendamentul 523
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre au, în principiu, 
libertate deplină în ceea ce privește 
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alegerea și aplicarea cerințelor 
administrative și a măsurilor de control.

Or. de

Amendamentul 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cel puțin
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 525
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre trebuie să impună cel 
puțin următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. fr

Amendamentul 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cel puțin
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât 
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre trebuie să impună cel 
puțin următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. fr

Amendamentul 528
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cel puțin 
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. de

Amendamentul 529
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre trebuie să impună cel 
puțin următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. de

Amendamentul 530
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cel puțin
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 531
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cel puțin
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 532
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun următoarele 
cerințe administrative și măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun cerințe 
administrative și măsuri de control eficace:
Aceste măsuri includ în special:

Or. en

Amendamentul 534
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Pentru a asigura o mai bună 
respectare a articolelor 3 și 5 din 
Directiva 96/71/CE, statele membre 
trebuie să introducă cerințe administrative 
și măsuri de control, cum ar fi:

Or. de

Amendamentul 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a Directivei 96/71/CE, statele 
membre, respectând pe deplin principiul 
nediscriminării, pot controla toate 
elementele necesare pentru a stabili 
conformitatea cu articolele 3 și 5 din 
Directiva 96/71/CE și articolul 3 din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre impun următoarele 
cerințe administrative și măsuri de control:

Or. en

Amendamentul 537
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot impune decât
următoarele cerințe administrative și 
măsuri de control:

(1) Statele membre pot impune, de 
exemplu, următoarele cerințe 
administrative și măsuri de control: 

Or. de
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Amendamentul 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de 
servicii stabilit în alt stat membru de a 
efectua o simplă declarație către 
autoritățile competente naționale 
responsabile, cel târziu la începutul 
furnizării serviciilor; această declarație se 
referă doar la identitatea prestatorului de 
servicii, la prezența unuia sau mai multor 
lucrători detașați clar identificabili, 
precum și la numărul prevăzut de 
lucrători detașați, durata prevăzută și 
locul în care se află aceștia, și serviciile 
care justifică detașarea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 539
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de 
servicii stabilit în alt stat membru de a 
efectua o simplă declarație către 
autoritățile competente naționale 
responsabile, cel târziu la începutul 
furnizării serviciilor; această declarație se 
referă doar la identitatea prestatorului de 
servicii, la prezența unuia sau mai multor 
lucrători detașați clar identificabili, 
precum și la numărul prevăzut de 
lucrători detașați, durata prevăzută și 
locul în care se află aceștia, și serviciile 

eliminat



AM\924423RO.doc 71/114 PE504.078v01-00

RO

care justifică detașarea;

Or. hu

Amendamentul 540
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație către autoritățile competente 
naționale responsabile, înainte de
începerea prestării serviciilor. Această 
declarație indică faptul că prestatorului de 
servicii i s-au adus la cunoștință condițiile 
minime de muncă prevăzute la articolul 3 
din Directiva 96/71/CE și că acesta le va 
respecta. Declarația cuprinde cel puțin 
informații cu privire la identitatea 
prestatorului de servicii, numele și adresa 
reprezentantului și ale împuternicitului, 
numiți de acesta, informații referitoare la 
durata detașării, data începerii, 
identitatea și numărul lucrătorilor 
detașați, activitatea lucrătorilor detașați, 
locul de muncă și adresa de ședere în 
statul membru gazdă;
- obligația prestatorului de servicii de a 
informa în cel mai scurt timp autoritățile 
competente:
- dacă detașarea a fost sau nu efectuată 
sau dacă aceasta s-a încheiat înainte de 
termenul stabilit,
- dacă activitățile au fost întrerupte,
- dacă lucrătorul detașat a fost transferat 
de către angajatorul său la o altă 
întreprindere din statul membru de 
stabilire, în special în cazul unor 
transferuri sau fuziuni între întreprinderi;
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Or. de

Justificare

Informațiile pot fi controlate doar în măsura în care sunt definite în mod clar. În plus, ele 
contribuie la contabilizarea statistică a lucrătorilor detașați, permițând, astfel, să se evalueze 
dacă obiectivul urmărit a putut fi realizat prin prezenta directivă.

Amendamentul 541
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație în limba statului 
membru de destinație către autoritățile 
competente naționale responsabile, înainte 
de începutul prestării serviciilor; această 
declarație trebuie să cuprindă următoarele
informații:

(i) identitatea prestatorului de servicii
(ii) identitatea lucrătorilor detașați

(iii) numărul preconizat de lucrători 
detașați

(iv) durata preconizată a detașării și locul 
în care se prestează serviciul

(v) locul accesibil și identificabil în mod 
clar în care se păstrează sau sunt puse la 
dispoziție pe suport de hârtie sau în 
format electronic documentele de 
verificare (cum ar fi contracte de muncă, 
fișe de salariu, fișe de prezență, precum și 
dovada de plată a salariilor sau 
documente echivalente)
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(vi) numele, prenumele și adresa 
împuternicitului în țara de destinație, 
adică ale acelei persoane căreia îi pot fi 
transmise decizii sau documente 
administrative cu efecte juridice destinate 
prestatorului de servicii stabilit în alt stat
membru
(vii) serviciile care justifică detașarea

Prestatorul de servicii stabilit în alt stat 
membru are obligația de a informa 
imediat autoritățile naționale competente 
cu privire la orice modificare a datelor 
conținute de declarație.

Or. de

Amendamentul 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu cu o lună înainte de prestarea
serviciilor, întrucât declarația se referă în 
special la:

- identitatea prestatorului de servicii;

- numărul preconizat și datele de 
identificare individuală a lucrătorilor 
detașați;
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- durata preconizată a detașării;
- locul unde urmează a fi prestat serviciul;
- serviciile care justifică detașarea;

Or. en

Amendamentul 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la
identitatea prestatorului de servicii, la
prezența unuia sau a mai multor lucrători
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație către autoritățile competente 
naționale responsabile, cel târziu cu o lună 
înainte de prestarea serviciilor, întrucât 
declarația se referă în special la:

- identitatea prestatorului de servicii, în 
special numele și prenumele, locul 
nașterii și data nașterii, adresa de 
domiciliu și adresa de cazare din statul 
gazdă pe durata șederii sale,
- numărul preconizat și datele de 
identificare individuală a lucrătorilor 
detașați,
- durata preconizată a detașării,

- locul unde urmează a fi prestat serviciul,
- serviciile care justifică detașarea;

Or. en
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Amendamentul 544
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație către autoritățile competente 
naționale responsabile, înainte de 
începerea prestării serviciilor, întrucât 
declarația, în una sau mai multe limbi 
oficiale ale statului membru gazdă, se 
referă în special la:

1) identitatea prestatorului de servicii,
2) numărul preconizat și datele de 
identificare individuală a lucrătorilor 
detașați;
3) durata preconizată a detașării și locul în 
care urmează a fi prestat serviciul,
4) serviciile care justifică detașarea

și această declarație este actualizată în 
cazul în care conținutul informațiilor se 
schimbă înainte sau pe durata prestării 
serviciului.

Or. en

Amendamentul 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii (a) obligația pentru un prestator de servicii 
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stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, înainte
de începerea prestării serviciilor; această 
declarație trebuie să se refere cel puțin la:

(i) identitatea prestatorului de servicii,
(ii) numărul preconizat și datele de 
identificare individuală a lucrătorilor 
detașați, 
(iii) durata preconizată și locul unde 
trebuie prestat serviciul și

(iv) și serviciile care justifică detașarea;

Or. fr

Amendamentul 546
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați,
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație către autoritățile competente 
naționale responsabile, înainte de detașare. 
Această declarație indică faptul că 
prestatorului de servicii i s-au adus la 
cunoștință condițiile de muncă prevăzute 
la articolul 3 din Directiva 96/71/CE și că 
acesta le va respecta. Declarația cuprinde 
cel puțin informații cu privire la 
identitatea prestatorului de servicii, numele 
și adresa reprezentantului și ale 
împuternicitului numit de acesta, 
informații referitoare la durata detașării, 



AM\924423RO.doc 77/114 PE504.078v01-00

RO

data începerii, identitatea și numărul 
lucrătorilor detașați, activitatea 
lucrătorilor detașați, locul de muncă și 
adresa de ședere în statul membru gazdă;

Or. de

Amendamentul 547
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație, în limba statului 
membru gazdă, către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începerea prestării serviciilor; 
această declarație se referă la identitatea 
prestatorului de servicii, la identitatea 
lucrătorilor detașați, la numărul preconizat
de lucrători detașați, durata preconizată și 
locul în care se află aceștia, și serviciile 
care justifică detașarea, la locul de pe 
teritoriul țării în care sunt păstrate 
documentele menționate la litera (b), 
numele de familie, prenumele și adresa 
unui împuternicit din statul membru 
gazdă, precum și la sectorul în care este 
detașat lucrătorul, angajatorul având 
obligația de a notifica imediat orice 
modificări ale acestor informații.

Or. de

Amendamentul 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați,
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a notifica
autoritățile competente naționale 
responsabile în limba engleză sau în limba 
statului membru gazdă, înainte de
începerea prestării serviciilor, întrucât 
notificarea face referire cel puțin la 
identitatea prestatorului de servicii, 
numărul preconizat de lucrători detașați și 
datele lor de identificare personală, 
persoana de contact desemnată, începerea
și durata preconizată și locul în care își
desfășoară activitatea și serviciile care 
justifică detașarea;

Or. en

Amendamentul 549
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație prealabilă către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de
începerea prestării serviciilor; această 
declarație ar trebui să se refere doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau a mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul preconizat de lucrători detașați, 
durata preconizată și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică detașarea;

Or. en



AM\924423RO.doc 79/114 PE504.078v01-00

RO

Amendamentul 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați,
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, înainte
de începerea prestării serviciilor; această 
declarație trebuie să se refere cel puțin la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
numărul prevăzut de lucrători detașați clar 
și personal identificabili, la persoana de 
contact desemnată, la începerea și durata 
prevăzută și locul unde trebuie prestat 
serviciul și serviciile care justifică 
detașarea;

Or. fr

Amendamentul 551
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află 
aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
declarație către autoritățile competente 
naționale responsabile, înainte de
începerea prestării serviciilor; această 
declarație trebuie să se refere cel puțin la
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul preconizat de lucrători detașați, 
durata preconizată și locul unde trebuie 
prestat serviciul și serviciile care justifică 
detașarea;
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Or. fr

Amendamentul 552
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începutul furnizării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, la 
prezența unuia sau mai multor lucrători 
detașați clar identificabili, precum și la 
numărul prevăzut de lucrători detașați, 
durata prevăzută și locul în care se află
aceștia, și serviciile care justifică detașarea;

(a) obligația pentru un prestator de servicii 
stabilit în alt stat membru de a efectua o 
simplă declarație către autoritățile 
competente naționale responsabile, cel 
târziu la începerea prestării serviciilor; 
această declarație se referă doar la 
identitatea prestatorului de servicii, a 
lucrătorilor detașați clar identificabili, 
precum și la numărul prevăzut de lucrători 
detașați, durata prevăzută și locul în care se 
află aceștia, și serviciile care justifică 
detașarea; informațiile furnizate unui 
lucrător și cu privire la acesta trebuie să 
fie predate prestatorului în copie;

Or. fr

Amendamentul 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) obligația pentru prestatorul de 
servicii de a informa cu promptitudine 
autoritățile naționale competente 
responsabile:
- în cazul în care detașarea a fost sau nu 
efectuată sau dacă aceasta s-a încheiat 
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înainte de termenul stabilit;
- în cazul în care serviciul care justifică 
detașarea este întrerupt;
- în cazul în care lucrătorul detașat a fost 
transferat de către angajatorul său la o 
altă întreprindere, în special în cazul unei 
fuziuni sau al unui transfer între 
întreprinderi;
- în cazul oricăror alte schimbări asociate 
cu informațiile furnizate în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (a);

Or. en

Amendamentul 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în 
format de hârtie sau electronic ale 
contractului de muncă (sau un document 
echivalent în sensul Directivei 91/533, 
inclusiv, în cazul în care este necesar sau 
relevant, informațiile suplimentare 
menționate la articolul 4 din directiva 
respectivă), fișe de prezență, fișe de 
salariu, precum și dovada de plată a 
salariilor sau copiile documentelor 
echivalente pe perioada detașării într-un 
loc accesibil și identificabil în mod clar pe 
teritoriul său, cum ar fi locul de muncă 
sau șantierul, sau pentru lucrătorii mobili 
din sectorul transporturilor, baza de 
operațiuni sau vehiculul cu care este 
furnizat serviciul;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție documente și/sau de a păstra 
copii în format de hârtie sau electronic din 
partea autorităților competente și a 
sindicatelor, în locul în care este furnizat 
serviciul, pe durata furnizării serviciului 
și pentru o perioadă de până la doi ani 
după furnizarea serviciului. Această 
obligație vizează în special următoarele 
documente:

- o copie a unui formular de tip A1 ca 
dovadă a afilierii sale la sistemul de 
securitate socială din statul membru de 
origine,
- contractul de muncă (sau un document 
echivalent în sensul Directivei 91/533, 
inclusiv, în cazul în care este necesar sau 
relevant, informațiile suplimentare 
menționate la articolul 4 din directiva 
respectivă),

- fișele de prezență,
- fișele de salariu,

- dovada de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente,

- o evaluare a riscurilor de siguranță și de 
sănătate la locul de muncă, inclusiv 
măsuri de protecție de luat, în 
conformitate cu Directiva 89/391/CE,
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- în cazul în care lucrătorul detașat este 
un cetățean dintr-o țară terță, copia 
permisului de muncă și a permisului de 
ședere.
Documentele sunt păstrate într-un loc 
accesibil și identificabil în mod clar pe 
teritoriul statului membru gazdă, cum ar fi 
locul de muncă sau șantierul, sau pentru 
lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. en

Amendamentul 556
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și 
dovada de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, 
sau pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic, pentru perioada 
detașării, de exemplu la locul de muncă 
sau, pentru lucrătorii mobili, în vehiculul 
cu care este prestat serviciul, precum și 
pentru o perioadă de până la doi ani după 
prestarea serviciului, într-un loc accesibil 
și identificabil în mod clar în statul 
membru de detașare, fiind vizate în 
special următoarele documente:

- dovada identității lucrătorului detașat,
- o copie a formularului de tip A1 ca 
dovadă a afilierii la sistemul de securitate 
socială în statul membru de origine,
- contractul de muncă (sau un document 
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echivalent în sensul Directivei 91/533/CE, 
inclusiv informațiile suplimentare 
menționate la articolul 4 din directiva 
respectivă),
- fișele de salariu și dovada plății 
salariilor,
- fișele de prezență,
- o evaluare a riscurilor la adresa 
siguranței și sănătății la locul de muncă 
în conformitate cu Directiva 89/391/CE,
- o copie a permisului de ședere și de 
muncă dacă lucrătorul este resortisant al 
unei țări terțe;

Or. de

Amendamentul 557
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și 
dovada de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic pe perioada 
detașării și până la doi ani după prestarea 
serviciului într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul; 
sunt vizate în special următoarele 
documente:

- o copie a formularului de tip A1 ca 
dovadă a afilierii la sistemul de securitate 
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socială în statul membru de origine,
- contractul de muncă (sau un document 
echivalent în sensul Directivei 91/533/CE, 
inclusiv informațiile suplimentare 
menționate la articolul 4 din directiva 
respectivă),
- fișele de salariu și dovada plății 
salariilor,
- fișele de prezență,
- o evaluare a riscurilor la adresa 
siguranței și sănătății la locul de muncă 
în conformitate cu Directiva 89/71/CE,
- o copie a permisului de ședere și de 
muncă dacă lucrătorul este resortisant al 
unei țări terțe; 

Or. de

Amendamentul 558
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent, care 
să cuprindă condițiile de muncă 
necesare), fișe de prezență, fișe de salariu, 
precum și dovada de plată a salariilor, 
certificatul A1 ca dovadă a afilierii la 
sistemul de securitate socială din statul 
membru de detașare sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi, de exemplu, locul de muncă sau 
șantierul, sau pentru lucrătorii mobili din 
sectorul transporturilor, baza de operațiuni 
sau vehiculul cu care este prestat serviciul;
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Or. de

Amendamentul 559
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de
muncă (sau un document echivalent, care 
oferă informații cu privire la condițiile de 
muncă), fișe de prezență, fișe de salariu, 
precum și dovada de plată a salariilor, 
permisul de muncă și de ședere pentru 
resortisanții țărilor terțe, formularul de tip 
A1 ca dovadă a calității de asigurat în 
cadrul sistemului de securitate socială din 
statul membru de origine sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. de

Amendamentul 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
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sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și 
dovada de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

sensul articolului 2 alineatul (2) și 
articolului 4 din Directiva 91/533/CE pe 
perioada detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar, cum ar fi locul de 
muncă sau șantierul, sau pentru lucrătorii
mobili din sectorul transporturilor, baza de 
operațiuni sau vehiculul cu care este 
prestat serviciul, alte documente, precum 
fișele de prezență, fișele de salariu și 
dovezile de plată a salariilor, ar trebui 
prezentate în perioada de timp rezonabilă 
menționată la articolul 6 alineatul (5), la 
cererea autorităților din statul membru 
gazdă, fie de angajator, fie de organismele 
competente din statul membru de 
stabilire; 

Or. en

Amendamentul 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra, pe perioada 
detașării, copii în format de hârtie sau 
electronic ale contractului de muncă (sau 
un document echivalent în sensul 
Directivei 91/533, inclusiv, în cazul în care 
este necesar sau relevant, informațiile 
suplimentare menționate la articolul 4 din 
directiva respectivă), fișe de prezență, fișe 
de salariu, precum și dovada de plată a 
salariilor sau copiile documentelor 
echivalente, formulare de furnizare a 
informațiilor privind apartenența la o 
rețea de securitate socială în țara de 
origine sau datele de contact complete ale 
organismului de securitate socială la care 
sunt afiliați lucrătorii detașați pe durata 
șederii lor în statul membru gazdă 
(Regulamentele 883/2004 CE și 
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987/2009/CE), certificatul de conformitate 
a muncii eliberat de un serviciu adecvat 
de sănătate ocupațională din țara de 
origine, într-un loc accesibil și identificabil 
în mod clar pe teritoriul său, cum ar fi locul 
de muncă sau șantierul, sau pentru 
lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. en

Amendamentul 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este furnizat serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție într-o perioadă de timp 
rezonabilă și/sau de a păstra, la alegerea 
prestatorului de servicii, copii în format de 
hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente, eliberate în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru de stabilire, pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. en
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Amendamentul 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 
prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi, de exemplu, locul de muncă sau 
șantierul, sau pentru lucrătorii mobili din 
sectorul transporturilor, baza de operațiuni 
sau vehiculul cu care este furnizat
serviciul;

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), 
formularele A1, permisele de muncă și de 
ședere ale resortisanților din țări terțe, fișe 
de prezență, fișe de salariu, precum și 
dovada de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi locul de muncă sau șantierul, sau 
pentru lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. fr

Amendamentul 564
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), fișe de 

(b) obligația de a deține sau de a pune la 
dispoziție și/sau de a păstra copii în format 
de hârtie sau electronic ale contractului de 
muncă (sau un document echivalent în 
sensul Directivei 91/533, inclusiv, în cazul 
în care este necesar sau relevant, 
informațiile suplimentare menționate la 
articolul 4 din directiva respectivă), 
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prezență, fișe de salariu, precum și dovada 
de plată a salariilor sau copiile 
documentelor echivalente pe perioada 
detașării într-un loc accesibil și 
identificabil în mod clar pe teritoriul său, 
cum ar fi, de exemplu, locul de muncă sau 
șantierul, sau pentru lucrătorii mobili din 
sectorul transporturilor, baza de operațiuni 
sau vehiculul cu care este furnizat
serviciul;

formularele A1, fișe de prezență, fișe de 
salariu, precum și dovada de plată a 
salariilor sau copiile documentelor 
echivalente pe perioada detașării într-un 
loc accesibil și identificabil în mod clar pe 
teritoriul său, cum ar fi, de exemplu, locul 
de muncă sau șantierul, sau pentru 
lucrătorii mobili din sectorul 
transporturilor, baza de operațiuni sau 
vehiculul cu care este prestat serviciul;

Or. fr

Amendamentul 565
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) obligația prestatorului de servicii de a
informa în cel mai scurt timp autoritățile 
competente:
- dacă detașarea a fost sau nu efectuată 
sau dacă aceasta s-a încheiat înainte de 
termenul stabilit,
- dacă activitățile au fost întrerupte,
- dacă lucrătorul detașat a fost transferat 
de către angajatorul său la o altă 
întreprindere din statul membru de 
stabilire, în special în cazul unor 
transferuri sau fuziuni între întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute 
la litera (b) poate fi justificată cu condiția 
ca aceste documente să nu fie excesiv de
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

eliminat

Or. en

Amendamentul 567
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute 
la litera (b) poate fi justificată cu condiția 
ca aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a tuturor documentelor 
relevante, precum și a formularelor 
standard și a celor nestandard, indiferent 
de lungimea documentului sau a 
formularului respectiv;

Or. de

Amendamentul 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere în limbile oficiale ale UE 
solicitate a documentelor prevăzute la 
litera (b);

Or. en
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Amendamentul 569
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) în limba oficială a UE dorită.

Or. de

Amendamentul 570
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b);

Or. de

Amendamentul 571
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 

(c) obligația de a furniza o traducere a 
documentelor prevăzute la litera (b) într-
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aceste documente să nu fie excesiv de
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

una dintre limbile oficiale ale statului 
gazdă;

Or. fr

Amendamentul 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) într-una dintre limbile oficiale 
ale statului gazdă;

Or. fr

Amendamentul 573
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) în limba oficială a statului 
membru;

Or. de

Amendamentul 574
Georges Bach
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată dacă astfel 
consideră necesar autoritatea sau 
organismul competent din statul membru 
gazdă;

Or. en

Amendamentul 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de lungi
și să necesite, în general, folosirea unor 
formulare standard; traducerea nu se va 
face pe cheltuiala angajatorilor;

Or. en

Amendamentul 576
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) posibilitatea de a solicita o traducere a 
documentelor prevăzute la litera (b), cu 
condiția ca aceste documente să nu fie 
excesiv de lungi și să necesite, în general, 
folosirea unor formulare standard;
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Or. en

Amendamentul 577
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o traducere a documentelor prevăzute la 
litera (b) poate fi justificată cu condiția ca 
aceste documente să nu fie excesiv de 
lungă și să necesite, în general, folosirea 
unor formulare standard;

(c) posibilitatea de a solicita o traducere a 
documentelor prevăzute la litera (b), cu 
condiția ca aceste documente să nu fie 
excesiv de lungi și să necesite, în general, 
folosirea unor formulare standard;

Or. en

Amendamentul 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statul membru în care are loc 
detașarea poate solicita ca documentele 
menționate la litera (b) și orice alte 
documente obligatorii suplimentare să fie 
puse fără întârziere la dispoziția 
autorităților naționale competente.

Or. en

Amendamentul 579
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, 
în conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care 
sunt prestate serviciile.

eliminat

Or. de

Amendamentul 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, 
în conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care 
sunt prestate serviciile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 

(d) dacă este necesar, desemnarea unei 
persoane de contact pentru a negocia, în 
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este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului, cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, pe durata 
perioadei în care sunt prestate serviciile. 
Reprezentantul sau persoana de contact 
poate fi orice persoană aleasă de 
angajator sau de asociația patronală din 
statul membru de stabilire al cărei 
membru este angajatorul.

Or. en

Amendamentul 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) posibilitatea de a desemna, în cazul în 
care este necesar, o persoană de contact 
care să reprezinte angajatorul din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe perioada în care sunt prestate 
serviciile.

Or. en

Amendamentul 583
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 

(d) posibilitatea de a desemna o persoană 
de contact căreia autoritățile competente 
din statul membru gazdă se pot adresa 
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partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

direct, pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 584
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) posibilitatea de a solicita desemnarea 
unei persoane de contact pentru a negocia, 
în cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului, cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, pe durata 
perioadei în care sunt prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 585
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 

(d) posibilitatea de a solicita desemnarea 
unei persoane de contact pentru a negocia, 
în cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului, cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, pe durata 
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prestate serviciile. perioadei în care sunt prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 586
Csaba Őry

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, 
în conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) posibilitatea de a solicita desemnarea 
unei persoane de contact pentru a negocia, 
în cazul în care este necesar, în numele 
angajatorului cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

Or. hu

Amendamentul 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal cu reședința în statul membru în 
care are loc detașarea, pe perioada 
detașării și pe o perioadă de până la un an 
de la prestarea serviciului pentru a se 
ocupa de procedurile administrative și 
judiciare și pentru a negocia, în cazul în 
care este necesar, în numele angajatorului,
cu partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 



PE504.078v01-00 100/114 AM\924423RO.doc

RO

naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile

Or. en

Amendamentul 588
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, 
în conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal prezent în statul membru în care are 
loc detașarea, pe perioada în care sunt 
prestate serviciile, pentru a negocia și a 
încheia contracte colective, dacă este 
necesar, în conformitate cu legislația și 
practicile naționale, în numele 
angajatorului, cu partenerii sociali 
relevanți din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 589
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, 
în conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care 
sunt prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal sau autorizat care să preia sarcinile 
prestatorului de servicii în statul membru 
gazdă și căruia să i se poată transmite în 
mod eficient documentația destinată 
întreprinderii care detașează lucrătorii.

Or. de
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Amendamentul 590
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal. Îndatoririle reprezentantului legal 
includ demersurile judiciare și 
administrative, precum și negocierea, în 
conformitate cu legislația și practica 
națională, în cazul în care este necesar, în 
numele angajatorului, cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, pe perioada în care 
sunt prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 591
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu o 
autoritate sau un organism competent din 
statul membru gazdă în care are loc 
detașarea, în conformitate cu legislația și 
practicile naționale, pe perioada în care 
sunt prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 592
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a acționa ca reprezentant 
legal sau pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale.

Or. en

Justificare

În numeroase state membre în care trebuie desemnată o persoană de contact, rolul unei astfel 
de persoane de contact nu este de a „purta negocieri” cu partenerii sociali ai statului 
membru gazdă, ci de a acționa ca persoană de contact și ca sursă de informare (în calitate de 
reprezentant). Se face referire doar la riscurile de negociere care intervin în sistemele 
naționale de negociere colectivă. Astfel, ar trebui să se specifice în mod explicit că rolul unei
persoane de contact poate să constea, de asemenea, în a acționa ca reprezentant.

Amendamentul 593
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna un reprezentant 
legal sau autorizat care să preia sarcinile 
prestatorului de servicii în statul membru 
gazdă și căruia să i se poată transmite în 
mod eficient la adresa de serviciu din 
statul membru gazdă documentația 
destinată întreprinderii care detașează 
lucrătorii. Printre sarcinile 
reprezentantului se numără și aceea de a 
negocia, în cazul în care este necesar, în 
numele angajatorului cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
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care are loc detașarea, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, pe durata 
perioadei în care sunt prestate serviciile.

Or. de

Amendamentul 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului, cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact care poate fi contactată de 
autoritățile competente ale statului 
membru și care este autorizată să 
negocieze, în cazul în care este necesar, în 
numele angajatorului, cu partenerii sociali 
competenți din statul membru gazdă în 
care are loc detașarea, în conformitate cu 
legislația și practicile naționale, pe durata 
perioadei în care sunt prestate serviciile.

Or. en

Amendamentul 595
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a desemna o persoană de 
contact pentru a negocia, în cazul în care 
este necesar, în numele angajatorului cu 
partenerii sociali competenți din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pe durata perioadei în care sunt 
prestate serviciile.

(Nu privește versiunea în limba română).
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Or. pl

Justificare

Amendament lingvistic (privește doar versiunea în limba polonă). Un element foarte 
important lipsește din versiunea în limba polonă.

Amendamentul 596
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) În conformitate cu articolul 56 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și respectând legislațiile 
naționale, statele membre pot prevedea 
cerințe administrative și măsuri de control 
suplimentare.

Or. de

Amendamentul 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alte cerințe administrative și măsuri 
de control, în lipsa cărora autoritățile 
competente nu își pot realiza eficient 
misiunea de supraveghere. Aceste cerințe 
se pun la dispoziția publicului.

Or. en
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Amendamentul 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) orice măsură de control națională 
suplimentară sau document la care se 
face referire la punctul 1 litera (d) poate fi 
impusă doar sub rezerva unei aprobări 
prealabile a Comisiei Europene și limitată 
la scopul de verificare, dacă termenii și 
condițiile de încadrare în muncă la care 
se face referire la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE sunt îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun cerințele 
administrative și măsurile de control 
necesare menționate la alineatul (1) de o 
manieră nediscriminatorie, justificată și 
proporțională.

Or. en

Amendamentul 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Măsurile care vizează combaterea 
economiei gri, precum o obligație de a 
desemna un număr fiscal individual 
pentru angajat.

Or. en

Amendamentul 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre au libertatea de a 
impune cerințe administrative și măsuri 
de control dincolo de elementele precizate 
la punctele (b) și (c), conform principiilor 
proporționalității și necesității stabilite de 
Uniune și cu condiția de a informa în 
această privință întreprinderile 
prestatoare, într-un mod precis, clar și 
accesibil;

Or. fr

Amendamentul 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite cu 
ușurință de întreprinderi, de la distanță și 
prin mijloace electronice dacă este posibil.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 603
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite cu 
ușurință de întreprinderi, de la distanță și 
prin mijloace electronice dacă este posibil.

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite de 
întreprinderi, de la distanță și prin mijloace 
electronice dacă este posibil.

Or. de

Amendamentul 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite cu 
ușurință de întreprinderi, de la distanță și 
prin mijloace electronice dacă este posibil.

(2) Statele membre se asigură că 
procedurile și formalitățile referitoare la 
detașarea lucrătorilor pot fi îndeplinite de 
întreprinderi, de la distanță și prin mijloace 
electronice dacă este posibil.

Or. en

Amendamentul 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor 
naționale de control sunt reexaminate 
ținând cont de experiența obținută și de
eficiența sistemului de cooperare și de 
schimb de informații, de elaborarea unor 
documente standardizate mai uniforme, 
de stabilirea unor principii sau standarde 
comune pentru inspecțiile în domeniul 
detașării lucrătorilor, precum și de 
evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror 
modificări necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 606
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, eficiența 
măsurilor naționale de control este 
reexaminată ținând cont de experiența 
dobândită și de eficiența sistemului de 
cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, de stabilirea unor principii 
sau standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

Or. de
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Amendamentul 607
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, eficiența 
sistemelor naționale de control este 
reexaminată ținând cont de experiența 
dobândită în ceea ce privește sistemul de 
cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, de stabilirea unor principii 
sau standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

Or. de

Amendamentul 608
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3). În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența dobândită și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de
recomandarea unor principii sau standarde 
comune pentru inspecțiile în domeniul 
detașării lucrătorilor, precum și de 
evoluțiile tehnologice, în vederea 
înaintării, după caz, a oricăror 
recomandări de modificări din partea 
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statelor membre.

Or. de

Amendamentul 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, aplicarea
măsurilor naționale de control este 
reexaminată de Comisia Europeană
ținând cont de experiența dobândită și de
eficiența sistemului de cooperare și de 
schimb de informații, de elaborarea unor 
documente standardizate mai uniforme, de
stabilirea unor principii sau standarde 
comune pentru inspecțiile în domeniul 
detașării lucrătorilor, precum și de 
evoluțiile tehnologice, în vederea evaluării 
necesității și fezabilității unui sistem 
digital de notificare prealabilă la nivelul 
UE și a propunerii, după caz, a oricăror 
modificări necesare.

Or. en

Amendamentul 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, aplicarea
măsurilor naționale de control este 
reexaminată ținând cont de experiența 
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experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

dobândită și de eficiența sistemului de 
cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, de stabilirea unor principii 
sau standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

Or. fr

Amendamentul 611
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, aplicarea
măsurilor naționale de control este 
reexaminată ținând cont de experiența 
dobândită și de eficiența sistemului de 
cooperare și de schimb de informații, de 
elaborarea unor documente standardizate 
mai uniforme, de stabilirea unor principii 
sau standarde comune pentru inspecțiile în 
domeniul detașării lucrătorilor, precum și 
de evoluțiile tehnologice, în vederea 
propunerii, după caz, a oricăror modificări 
necesare.

Or. fr

Amendamentul 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, necesitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența obținută și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

(3) În termen de trei ani de la data 
menționată la articolul 20, eficacitatea și 
oportunitatea aplicării măsurilor naționale 
de control sunt reexaminate ținând cont de 
experiența dobândită și de eficiența 
sistemului de cooperare și de schimb de 
informații, de elaborarea unor documente 
standardizate mai uniforme, de stabilirea 
unor principii sau standarde comune pentru 
inspecțiile în domeniul detașării 
lucrătorilor, precum și de evoluțiile 
tehnologice, în vederea propunerii, după 
caz, a oricăror modificări necesare.

Or. en

Amendamentul 613
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe durata detașării unui lucrător, 
inspecția condițiilor de muncă rămâne 
responsabilitatea autorităților sau a 
organismului competent din statul 
membru gazdă. Acestea pot efectua 
verificări și controale factuale din proprie 
inițiativă, rezultatele controalelor 
anterioare nefiind relevante în acest sens;

Or. de

Amendamentul 614
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe durata detașării unui lucrător, 
inspecția condițiilor de muncă rămâne 
responsabilitatea autorităților sau a 
organismelor competente din statul
membru gazdă. Acestea pot efectua 
verificări și controale factuale din proprie 
inițiativă.

Or. de

Amendamentul 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statul membru de stabilire și statul 
membru în care are loc detașarea au 
competența de a verifica atât regularitatea 
relațiilor de muncă, cât și condițiile de 
muncă. În cazurile de interpretări 
conflictuale, legislația statului membru în 
care are loc detașarea prevalează.

Or. en

Amendamentul 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pe perioada detașării unui lucrător, 
inspecția condițiilor de muncă constituie 
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responsabilitatea autorităților sau a 
organismului competent din statul 
membru gazdă în care are loc detașarea. 
Acestea pot realiza verificări și controale 
factuale din proprie inițiativă și nu sunt 
limitate în acțiunile lor de rezultatele 
obținute sau controalele și verificările 
realizate de către statul membru de 
stabilire.

Or. en

Amendamentul 617
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Pentru punerea în aplicare eficientă a 
măsurilor de control naționale este 
necesar ca, în cazul detașării de lucrători, 
prestatorii de servicii stabiliți în alt stat 
membru să desemneze un împuternicit în 
țara de destinație. Împuternicitului îi pot 
fi transmise hotărâri sau documente 
similare având efecte juridice pentru 
prestatorul de servicii stabilit în alt stat 
membru.

Or. de


