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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Există o nevoie structurală de  angajare cu contract sezonier în Uniunea Europeană, nu numai 
datorită schimbărilor demografice şi îmbătrânirii populaţiei, situaţie care se va agrava 
probabil în viitor, ci şi datorită unei penurii semnificative de forţă de muncă în acest sector. 

Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare 
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere, 
stabileşte o serie de cerinţe UE comune privind admiterea şi şederea, precum şi drepturile 
lucrătorilor sezonieri din ţări terţe. 

În ceea ce priveşte această propunere de directivă, raportoarea acestui este preocupată de 
integrarea dimensiunii de gen. Astfel, raportoarea salută, pe de o parte, stimulentele oferite 
pentru migraţia circulară, dar pe de altă parte, îşi exprimă îngrijorarea profundă, cu privire la 
vulnerabilitatea multor lucrători sezonieri, în special femeile.

În ciuda dificultăţii de a obţine statistici precise, este clar că femeile constituie un procent 
semnificativ din populaţia migrantă, fapt ce trebuie luat corespunzător în considerare pentru a 
gestiona eficient fluxurile de migranţi condiţionate în mod special de angajarea sezonieră.

În multe ţări, femeile sunt deosebit de vulnerabile din cauza sărăciei, însoţită de insuficienţa 
asigurărilor, prestaţiilor sociale, aptitudinilor (pregătirii profesionale) şi a resurselor 
financiare, dar şi datorită faptului că nu sunt bine informate cu privire la drepturile lor. În 
plus, femeile se confruntă cu prejudecăţile şi stereotipurile de gen, rasă şi religie, precum şi cu 
alte forme de discriminare. Toate aceste probleme, şi altele conexe, fac ca viaţa femeilor 
angajate ca lucrători sezonieri să fie mai grea, în special dacă au şi alte responsabilităţi, 
precum îngrijirea copiilor mici.

Lucrătoarele sezoniere sunt adesea angajate pentru munci agricole în timpul sezonului de 
plantare şi de recoltă, precum şi în sectorul turistic, în timpul perioadelor de vacanţă. Cu toate 
acestea, li se încredinţează adesea sarcini suplimentare, care nu sunt prevăzute în contractele 
de muncă sezonieră, printre care munci casnice, îngrijirea bătrânilor, a persoanelor cu 
dizabilităţi sau a copiilor. Inegalităţile existente în ceea ce priveşte plata sau termenii şi 
condiţiile angajării sezoniere nu ar trebui perpetuate invocând ca motive cererea fluctuantă de 
forţă de muncă sezonieră, ca o categorie aparte, stimulentele şi garanţiile speciale care li se 
oferă sau problemele cu care se confruntă. În acest aviz se acordă o atenţie specială necesităţii 
protecţiei copiilor care trăiesc în locuinţele puse la dispoziţie, precum şi asigurării respectării 
depline a normelor de sănătate şi siguranţă în privinţa lucrătoarelor sezoniere migrante care 
sunt însărcinate, care au născut de curând sau care alăptează.

Lucrătoarele sezoniere trebuie să-şi cunoască drepturile, termenii contractelor de angajare 
sezonieră şi natura sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească, astfel încât să nu fie obligate 
să lucreze mai mult decât doresc în munci sau îngrijiri casnice, sau să fie forţate să intre în 
trafic şi/sau prostituţie. Femeile angajate sezonier sunt adesea mai vulnerabile întrucât nu 
cunosc modalităţile de reclamare, sau ezită să le folosească de teamă că le-ar putea fi afectate 
perspectivele viitoare de angajare.
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De aceea este necesar să se stabilească clar drepturile şi obligaţiile lucrătorilor sezonieri în 
acele sectoare economice care îndeplinesc criteriile de muncă sezonieră, astfel încât să se 
evite exploatarea sau condiţiile de muncă arbitrare ori inadmisibile. Se impune, de asemenea, 
să se creeze un sistem sigur de protecţie juridică pentru lucrătorii sezonieri, precum şi măsuri 
coordonate şi inspecţii regulate de către autorităţi, pentru a institui standarde minime 
obligatorii privind plata, cazarea şi condiţiile sanitare. 

Detaliile relevante privind condiţiile de intrare şi reşedinţă, informaţii complete privind 
drepturile lucrătorilor şi toată documentaţia necesară ar trebui să fie valabile în limba 
lucrătorilor sezonieri şi ar trebui prevăzute servicii de interpretare, astfel încât chiar şi 
lucrătorii analfabeţi, în special femeile, să poată beneficia de maximum de asistenţă pentru a-
şi cunoaşte drepturile, facilitându-le accesul la căi de atac în caz de încălcare a acestor 
drepturi, de maltratare sau de exploatare sexuală ori de altă natură.

Acest aviz subliniază, de asemenea, necesitatea de a depune toate eforturile necesare pentru a 
conferi mai multe drepturi lucrătoarelor sezoniere prin educaţie/instruire şi prin programe de 
asistenţă adaptate nevoilor lor specifice. Prin utilizarea unui instrument adecvat, prin 
schimbul de bune practici şi prin acţiuni coordonate ale sindicatelor şi altor organizaţii în 
ţările terţe se poate obţine o îmbunătăţire sistematică a cunoştinţelor şi aptitudinilor lor, o mai 
mare mobilitate, precum şi ameliorarea „migraţiei circulare” în beneficiul UE, al ţărilor terţe 
şi al lucrătoarelor. Obiectivul este, pe de o parte, îmbunătăţirea productivităţii, competitivităţii 
şi dezvoltării economice în statele membre pentru o promovare/realizare efectivă a 
obiectivelor Strategiei UE 2020 în direcţia unei Europe mai sociale şi, pe de altă parte, 
posibilitatea protecţiei resortisanţilor din ţările terţe care sunt angajaţi sezonier.

În plus, avizul subliniază necesitatea adoptării unei perspective de gen în elaborarea şi 
executarea bugetelor naţionale, astfel încât să se asigure, pe de o parte, disponibilitatea unor 
fonduri suficiente şi, pe de altă parte, monitorizarea adecvată şi evaluarea eficienţei 
programelor şi stimulatelor specifice destinate protejării drepturilor lucrătorilor permanenţi şi 
sezonieri şi întăririi coeziunii sociale.

Colectarea sistematică de date statistice referitoare la migraţia sezonieră a femeilor oferă baza 
cea mai raţională pentru a mobiliza politici adecvate, care să facă faţă provocărilor şi 
problemelor legate de migraţia sezonieră.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se aşteaptă ca această directivă să 
contribuie la combaterea migraţiei ilegale, 
a angajărilor clandestine şi a economiei 
subterane, care perpetuează şi 
încurajează reţelele mafiote şi crima 
organizată, ale căror victime sunt, în 
general, femeile vulnerabile şi copiii. 

Or. el

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Prezenta directivă trebuie să ia în 
considerare faptul că, potrivit rapoartelor 
ONU, OCDE, Oficiului Internaţional al 
Muncii şi altor organizaţii, un procent 
important din lucrătorii migranţi 
sezonieri care intră în UE anual sunt 
femei din ţări terţe afectate de sărăcie, 
analfabetism şi condiţii de viaţă precare.

Or. el
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să ia în considerare obstacolele 
întâlnite în general de lucrătoarele 
sezoniere şi în special de cele care au 
copii minori, care, pe lângă dificultăţile 
de adaptare la o ţară străină şi la un 
mediu de lucru nefamiliar, se confruntă 
cu dificultăţi şi stereotipuri de gen, rasă, 
culoare şi religie, precum şi cu alte forme 
de discriminare.

Or. el

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Lucrătorii sezonieri trebuie să-şi 
cunoască drepturile şi să fie conştienţi de 
faptul că angajarea lor este pur sezonieră, 
acest lucru fiind valabil, în special, în 
cazul femeilor care, pe lângă sarcinile 
convenite în contractul de muncă 
sezonieră, sunt adesea obligate să 
efectueze muncă în plus, sub forma 
contribuţiei la treburile casnice, îngrijirea 
persoanelor în vârstă, a celor cu 
dizabilităţi ori a copiilor mici, sau pot fi 
chiar obligate să presteze servicii care 
implică, de exemplu, prostituţia;

Or. el
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Autorităţile trebuie să efectueze 
inspecţii periodice cu privire la gradul de 
adecvare a locurilor de cazare, la 
condiţiile de viaţă şi la standardele 
sanitare oferite lucrătorilor sezonieri, în 
special, în privinţa spaţiilor locuite şi de 
copii. Autorităţile de inspecţie ar trebui să 
aibă competenţa de a face recomandări 
angajatorilor în cazul în care se 
descoperă iregularităţi şi de a da amenzi.

Or. el

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Lucrătorii sezonieri sunt adesea 
victime ale diverselor forme de exploatare 
din partea angajatorilor lor (exploatare 
sexuală, obligaţia de a efectua sarcini 
suplimentare sau de a munci mult peste 
program, condiţii de muncă inadmisibile 
sau plată inegală). De aceea, ar fi necesar 
să se asigure o comunicare apropiată şi 
reciprocă între state, autorităţile locale şi 
sindicate sau alte organizaţii implicate,
pentru a coopera în elaborarea unor 
programe adecvate în vederea 
emancipării, instruirii şi susţinerii 
lucrătorilor sezonieri, atât bărbaţi, cât şi 
femei, precum şi a unor modalităţi de 
soluţionare a problemelor.

Or. el
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un certificat care să ateste că 
solicitantul a efectuat o vizită medicală, 
nu suferă de boli transmisibile şi are o 
stare de sănătate bună;

Or. el

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancţionat 
în temeiul legislaţiei naţionale pentru 
muncă nedeclarată şi/sau ilegală. 

(3) Statele membre pot respinge o cerere de 
admisie dacă angajatorul a fost sancţionat 
în temeiul legislaţiei naţionale pentru 
muncă nedeclarată şi/sau ilegală şi/sau 
hărţuire, maltratare sau exploatarea 
lucrătorilor.

Or. el

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a pune la dispoziţie informaţiile 
privind condiţiile de intrare şi şedere, 
inclusiv drepturile şi toate documentele 
justificative necesare pentru o cerere având 
ca obiect dreptul de şedere şi de muncă pe 
teritoriul unui stat membru ca lucrător 
sezonier.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a pune la dispoziţie informaţiile 
privind condiţiile de intrare şi şedere, 
inclusiv drepturile şi toate documentele 
justificative necesare pentru o cerere având 
ca obiect dreptul de şedere şi de muncă pe 
teritoriul unui stat membru ca lucrător 
sezonier. Aceste informaţii sunt clare şi 
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inteligibile, indiferent de nivelul de 
educaţie al destinatarilor.

Or. el

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre impun angajatorilor de 
lucrători sezonieri să prezinte documente 
care să ateste că lucrătorii sezonieri vor 
beneficia de o cazare de natură să le 
asigure un nivel de trai adecvat şi 
însărcinează un funcţionar sau un 
departament cu:

(i) efectuarea de inspecţii regulate asupra 
calităţii locuinţelor şi a condiţiilor de 
viaţă,
(ii) recomandări către angajator,
(iii) amendarea angajatorilor care nu 
respectă recomandările.
În cazul în care costul cazării este suportat 
de lucrătorii sezonieri, acesta nu trebuie să 
fie excesiv faţă de salarizarea acestora.

Or. el

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 15 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dreptul de a refuza fără penalizări 
efectuarea unor sarcini suplimentare 
(aceasta se referă, de exemplu, la 
tentativele de a obliga lucrătoarele 
sezoniere migrante să efectueze munci 
casnice, să îngrijească persoane în vârstă 
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persoane cu dizabilităţi sau copii mici, ori 
de a le forţa să se prostitueze), încălcând 
astfel termenii contractului de angajare 
sezonieră.

Or. el

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. condiţii de muncă, inclusiv în ceea ce 
priveşte salarizarea şi concedierea, precum 
şi cerinţele în materie de sănătate şi 
siguranţă la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative şi/sau 
convenţii colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admişi în 
conformitate cu prezenta directivă;

1. condiţii de muncă, inclusiv în ceea ce 
priveşte salarizarea şi concedierea, precum 
şi cerinţele în materie de sănătate şi 
siguranţă la locul de muncă aplicabile 
lucrătorilor sezonieri stabilite prin legi, 
regulamente, prevederi legislative şi/sau 
convenţii colective universal aplicabile în 
statele membre în care au fost admişi în 
conformitate cu prezenta directivă, fără 
discriminare de gen şi respectând întru 
totul normele de protecţie a sănătăţii şi 
siguranţei lucrătoarelor sezoniere 
însărcinate, care au născut de curând sau 
care alăptează. 

Or. el

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că părţile terţe 
care, în conformitate cu criteriile stabilite 
de legislaţia lor naţională, au un interes 
legitim în asigurarea respectării prezentei 
directive, au posibilitatea să iniţieze, în 
numele sau în sprijinul unui resortisant al 
unei ţări terţe – lucrător sezonier - şi cu 

Statele membre se asigură că părţile terţe 
care, în conformitate cu criteriile stabilite 
de legislaţia lor naţională, au un interes 
legitim în asigurarea respectării prezentei 
directive, au posibilitatea să iniţieze, în 
numele sau în sprijinul unui resortisant al 
unei ţări terţe – lucrător sezonier - şi cu 
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aprobarea acestuia, orice procedură 
administrativă sau civilă prevăzută pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive.

aprobarea acestuia, orice procedură 
administrativă sau civilă prevăzută pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Statele membre informează lucrătorii 
sezonieri cu privire la existenţa unor 
modalităţi de reclamare, oferind 
reclamanţilor un acces fără impedimente 
la căile juridice de atac în cazul în care le 
sunt încălcate drepturile sau sunt supuşi 
maltratărilor ori hărţuirii.

Or. el

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programe de integrare socială în ţările 
gazdă
Statele membre introduc programe şi 
măsuri accelerate, ca mijloc eficace de a 
oferi informaţii pentru lucrătorii şi 
lucrătoarele sezoniere şi de a-i ajuta să 
dobândească cunoştinţele de bază în 
limba ţării gazdă. Lucrătorilor sezonieri 
trebuie să li se ofere informaţii practice de 
bază cu privire la legislaţia referitoare la 
condiţiile lor de muncă, precum şi la 
cultura, obiceiurile şi uzanţele societăţii 
europene în care urmează să trăiască şi să 
lucreze, astfel încât să se asigure respectul 
reciproc pentru diversitate şi deci o mai 
bună adaptabilitate şi socializare, în 
folosul tuturor şi în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020.

Or. el


