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Amendamentul 15
Gesine Meissner

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directiva ar trebui să contribuie la 
gestionarea eficace a fluxurilor de migrație 
pentru categoria specifică a migrației 
temporare sezoniere, prin instituirea unor 
reguli corecte și transparente privind 
dreptul de admisie și de ședere, oferind în 
același timp stimulente și garanții pentru ca 
șederea temporară să nu devină 
permanentă. În plus, prevederile Directivei 
2009/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a standardelor 
minime privind sancțiunile și măsurile la 
adresa angajatorilor de resortisanți ai țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală vor 
contribui la evitarea transformării șederii 
temporare în ședere ilegală la sfârșitul 
sezonului.

(6) Directiva ar trebui să contribuie la 
gestionarea eficace a fluxurilor de migrație 
pentru categoria specifică a migrației 
temporare sezoniere, prin instituirea unor 
reguli corecte și transparente privind 
dreptul de admisie și de ședere, oferind în 
același timp stimulente și garanții pentru ca 
șederea temporară să nu devină 
permanentă. În plus, prevederile Directivei 
2009/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a standardelor 
minime privind sancțiunile și măsurile la 
adresa angajatorilor de resortisanți ai țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală vor 
contribui la evitarea transformării șederii 
temporare în ședere ilegală la sfârșitul 
sezonului.

În plus, această directivă ar trebui să 
contribuie la protejarea femeilor, în 
special împotriva muncii în condiții de 
precaritate și a exploatării.

Or. de

Amendamentul 16
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre ar trebui să ratifice 
Convenția internațională privind protecția 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și 
ale membrilor familiilor acestora, 
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adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 18 
decembrie 1990.

Or. pt

Amendamentul 17
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă ar trebui aplicată 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității, în special  în ceea ce 
privește legislația națională în materie de 
angajare pe termen scurt, inclusiv munca 
sezonieră.

Or. en

Amendamentul 18
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

oferi un răspuns flexibil nevoilor reale de 
forță de muncă ale angajatorilor. Aceasta 
nu ar trebui să afecteze dreptul 
resortisanților țărilor terțe de ședere în 
statul membru gazdă în baza unor 
permise și vize de diverse tipuri.

Or. en

Amendamentul 19
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) atunci când li se eliberează 
permisele de muncă, lucrătorii sezonieri 
provenind din țări terțe ar trebui să fie 
informați în mod corespunzător cu privire 
la drepturile și obligațiile lor. Informațiile 
necesare ar trebui furnizate de autoritatea 
competentă din statul membru gazdă. 
Aceste informații ar trebui să fie cât mai 
clare și accesibile cu putință, astfel ca 
lucrătorii sezonieri provenind din țări 
terțe să poată înțelege că orice delict va fi 
pedepsit. Ar trebui luate măsuri împotriva 
oricărei încălcări a drepturilor acestora 
de către angajatorii lor și/sau orice terț, 
precum și împotriva acelora care se 
angajează să presteze munci nedeclarate 
concomitent cu munca lor sezonieră.

Or. fr
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Amendamentul 20
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar fi promovată migrația circulară a 
lucrătorilor sezonieri din țările terțe. Pentru 
a permite atât lucrătorilor sezonieri să aibă 
perspective de angajare în UE pe perioade 
care să depășească un singur sezon, cât și 
angajatorilor din UE să poată să se bazeze 
pe o forță de lucru mai stabilă și deja 
formată, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea accesului la locuri de muncă 
sezoniere pentru mai mulți ani consecutivi, 
fie pe baza unui permis multisezon, fie 
printr-o procedură simplificată. Această 
procedură ar trebui să includă preferința 
față de resortisanții țărilor terțe care 
solicită pentru prima dată admisia în 
calitate de lucrători sezonieri sau reducerea 
termenelor de prelucrare ori solicitarea 
unui număr redus de documente 
justificative.

(17) Ar fi promovată migrația circulară a 
lucrătorilor sezonieri din țările terțe. Pentru 
a permite atât lucrătorilor sezonieri să aibă 
perspective de angajare în UE pe perioade 
care să depășească un singur sezon, cât și 
angajatorilor din UE să poată să se bazeze 
pe o forță de lucru mai stabilă și deja 
formată, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea accesului la locuri de muncă 
sezoniere pentru mai mulți ani consecutivi, 
fie pe baza unui permis multisezon, fie 
printr-o procedură simplificată. Această 
procedură ar trebui să includă un tratament 
preferențial pentru acei solicitanți care au 
cerut deja admisia în calitate de lucrători 
sezonieri și care au dovedit că respectă 
condițiile de admisie. Acesta ar putea 
include reducerea termenelor de prelucrare 
ori solicitarea unui număr redus de 
documente justificative.

Or. en

Amendamentul 21
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În scopul garantării siguranței și 
securității lucrătoarelor, care sunt 
angajate să presteze munci sezoniere cu 
mai multă probabilitate decât bărbații, 
sunt necesare dispoziții clare și adecvate 
care să specifice drepturile lucrătoarelor 
de a-și negocia condițiile de muncă cu 
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angajatorii lor și care să se concentreze 
mai ales asupra unor prevederi speciale în 
materie de securitate. Aceste dispoziții ar 
trebui să acopere toate situațiile 
nefavorabile cu care s-ar putea confrunta 
lucrătoarele, precum și accesul la 
asistență medicală de calitate.

Or. en

Amendamentul 22
Gesine Meissner

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Lucrătorii sezonieri pot fi 
vulnerabili sub raportul exploatării de 
către angajatorii lor. În astfel de cazuri, 
guvernele, autoritățile locale, sindicatele 
și alte organisme trebuie să mențină 
legături strânse, pentru a conlucra mai 
activ în sprijinul lucrătorilor sezonieri, 
bărbați și femei deopotrivă, și pentru a 
elabora strategii în scopul soluționării 
problemelor acestora.

Or. de

Amendamentul 23
Gesine Meissner

Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Întocmirea unor evidențe statistice 
privind munca sezonieră în statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la clarificarea diferențelor 
dintre țări și să reliefeze rolul și 
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problemele specifice ale femeilor care 
prestează munci sezoniere.

Or. de

Amendamentul 24
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 11 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Lucrătorilor sezonieri li se permite o 
ședere pentru o perioadă maximă de șase 
luni într-un an calendaristic, după expirarea 
căreia, dacă nu sunt îndrituiți în 
conformitate cu o legislație națională să-
și continue șederea în baza unui permis 
sau a unei vize de alt tip, se întorc într-o 
țară terță.

Or. en

Amendment 25
Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – punctul 1 – prima parte

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. condiții de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește salarizarea și concedierea, precum 
și cerințele în materie de sănătate și 
siguranță la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative și/sau 
convenții colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admiși în 
conformitate cu prezenta directivă, 
interzicând discriminarea pe bază de sex 
și ținând seama de lucrătoarele sezoniere 
care sunt însărcinate, au născut de 
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curând sau alăptează.

Or. de

Amendamentul 26
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) libertatea de asociere și de afiliere, 
precum și apartenența la o organizație ce 
reprezintă lucrătorii, în cazul în care 
respectiva organizație permite primirea 
lucrătorilor temporari și a celor care nu
sunt rezidenți ai țării gazdă, sau la orice 
organizație ai cărei membri desfășoară o 
activitate specifică, inclusiv beneficiile 
conferite de aceste organizații, fără a aduce 
atingere dispozițiilor naționale privind 
ordinea publică și siguranța publică;

Or. en

Amendamentul 27
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că părțile terțe 
care, în conformitate cu criteriile stabilite 
de legislația lor națională, au un interes 
legitim în asigurarea respectării prezentei 
directive, au posibilitatea să inițieze, în 
numele sau în sprijinul unui resortisant al 
unei țări terțe – lucrător sezonier - și cu 
aprobarea acestuia, orice procedură 
administrativă sau civilă prevăzută pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive.

Statele membre se asigură că părțile terțe 
care, în conformitate cu criteriile stabilite 
de legislația lor națională, au un interes 
legitim în asigurarea respectării prezentei 
directive, au posibilitatea să inițieze, în 
numele sau în sprijinul unui resortisant al 
unei țări terțe – lucrător sezonier - și cu 
aprobarea acestuia, orice procedură 
administrativă sau civilă prevăzută pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive.
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Statul membru gazdă în care urmează să 
fie angajați lucrători sezonieri aduce la 
cunoștința acestora, cu ocazia eliberării 
permiselor lor de muncă, procedurile de 
formulare a plângerilor și structurile de 
ajutorare a victimelor disponibile în cazul 
în care drepturile lor sunt încălcate, de 
exemplu în cazul în care suferă rele 
tratamente sau hărțuiri sau, în general, 
atunci când cad victimă oricărui tip de 
criminalitate organizată. 

Or. fr


