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Amendamentul 65
Philip Claeys

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul European a recunoscut, în 
cadrul reuniunii speciale de la Tampere din 
15 şi 16 octombrie 1999, necesitatea 
armonizării legislaţiilor interne care 
reglementează condiţiile de admisie şi de 
şedere a resortisanţilor din ţările terţe. În 
acest context, Consiliul European a 
afirmat, în special, că Uniunea Europeană 
trebuie să asigure un tratament echitabil 
resortisanţilor din ţările terţe cu şedere 
legală pe teritoriul statelor membre şi o 
politică de integrare mai energică al cărei 
obiectiv ar trebui să fie acordarea unor 
drepturi şi obligaţii comparabile cu cele 
ale cetăţenilor Uniunii Europene. În 
consecinţă, Consiliul European a solicitat
Consiliului să adopte de îndată 
instrumentele juridice pe baza propunerilor 
Comisiei. Necesitatea atingerii obiectivelor 
stabilite la Tampere a fost reafirmată în 
cadrul Programului de la Haga din 4 şi 5 
noiembrie 2004.

(2) Consiliul European a recunoscut, în 
cadrul reuniunii speciale de la Tampere din 
15 şi 16 octombrie 1999, necesitatea 
armonizării legislaţiilor interne care 
reglementează condiţiile de admisie şi de 
şedere a resortisanţilor din ţările terţe. În 
acest context, Consiliul European a 
afirmat, în special, că Uniunea Europeană 
ar trebui să asigure un tratament echitabil 
resortisanţilor din ţările terţe cu şedere 
legală pe teritoriul statelor membre şi o 
politică de integrare mai energică al cărei 
obiectiv ar trebui să fie impunerea unor 
obligaţii comparabile cu cele ale cetăţenilor 
Uniunii Europene. În consecinţă, Consiliul 
European a solicitat Consiliului să adopte 
de îndată instrumentele juridice pe baza 
propunerilor Comisiei. Necesitatea 
atingerii obiectivelor stabilite la Tampere a 
fost reafirmată în cadrul Programului de la 
Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004.

Or. nl

Amendamentul 66
Philip Claeys

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul globalizării crescânde a 
pieţei forţei de muncă, UE ar trebui să 
devină mai atractivă pentru lucrătorii din 

eliminat



PE439.963v01-00 4/31 AM\809956RO.doc

RO

ţările terţe. Acest fapt ar trebui facilitat 
prin intermediul simplificării 
administrative şi prin facilitarea accesului 
la informaţiile relevante. Dispoziţiile 
privind instituirea unei proceduri unice de 
solicitare care să conducă la emiterea în 
cadrul unui singur act administrativ a 
unui titlu combinat care să includă atât 
permisul de şedere, cât şi cel de muncă, ar 
trebui să contribuie la simplificarea şi 
armonizarea normelor divergente care se 
aplică în prezent în statele membre. O 
asemenea simplificare procedurală a fost 
deja introdusă de către majoritatea 
statelor membre şi a avut ca rezultat o 
procedură mai eficientă atât pentru 
migranţi cât şi pentru angajatori, iar 
controlul legalităţii şederii şi ocupării 
unui loc de muncă de către aceştia din 
urmă a fost simplificat.

Or. nl

Amendamentul 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul globalizării crescânde a 
pieţei forţei de muncă, UE ar trebui să 
devină mai atractivă pentru lucrătorii din 
ţările terţe. Acest fapt ar trebui facilitat 
prin intermediul simplificării 
administrative şi prin facilitarea accesului 
la informaţiile relevante. Dispoziţiile 
privind instituirea unei proceduri unice de 
solicitare care să conducă la emiterea în 
cadrul unui singur act administrativ a unui 
titlu combinat care să includă atât permisul 
de şedere, cât şi cel de muncă, ar trebui să 
contribuie la simplificarea şi armonizarea 
normelor divergente care se aplică în 
prezent în statele membre. O asemenea 

(3) În măsura în care solicitarea unui 
permis de şedere şi a unui permis de 
muncă pe teritoriul unui stat membru 
sunt concomitente, dispoziţiile privind 
instituirea unei proceduri unice de 
solicitare care să conducă la emiterea în 
cadrul unui singur act administrativ a unui 
titlu combinat care să includă atât permisul 
de şedere, cât şi cel de muncă, ar trebui să 
contribuie la simplificarea şi armonizarea 
normelor divergente care se aplică în 
prezent în statele membre. O asemenea 
simplificare procedurală a fost deja 
introdusă de către majoritatea statelor 
membre şi a avut ca rezultat o procedură 
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simplificare procedurală a fost deja 
introdusă de către majoritatea statelor 
membre şi a avut ca rezultat o procedură 
mai eficientă atât pentru migranţi cât şi 
pentru angajatori, iar controlul legalităţii 
şederii şi ocupării unui loc de muncă de 
către aceştia din urmă a fost simplificat.

mai eficientă atât pentru migranţi cât şi 
pentru angajatori, iar controlul legalităţii 
şederii şi ocupării unui loc de muncă de 
către aceştia din urmă a fost simplificat.

Or. en

Amendamentul 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic sunt stabilite de dreptul 
naţional, inclusiv obligaţia de a respecta 
principiul preferinţei comunitare, astfel 
cum este exprimat, în special, în 
dispoziţiile relevante din Actele de aderare 
din 16 aprilie 2003 şi 25 aprilie 2005.

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic ar trebui să fie transparente, 
obiective, verificabile şi stabilite de dreptul 
naţional.

Or. en

Amendamentul 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic sunt stabilite de dreptul 
naţional, inclusiv obligaţia de a respecta 
principiul preferinţei comunitare, astfel 
cum este exprimat, în special, în 
dispoziţiile relevante din Actele de aderare 

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic ar trebui să fie obiective, 
verificabile şi stabilite de dreptul naţional, 
inclusiv obligaţia de a respecta principiul 
preferinţei comunitare, astfel cum este 
exprimat, în special, în dispoziţiile 
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din 16 aprilie 2003 şi 25 aprilie 2005. relevante din Actele de aderare din 16 
aprilie 2003 şi 25 aprilie 2005.

Or. en

Amendamentul 70
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic sunt stabilite de dreptul 
naţional, inclusiv obligaţia de a respecta 
principiul preferinţei comunitare, astfel 
cum este exprimat, în special, în 
dispoziţiile relevante din Actele de aderare 
din 16 aprilie 2003 şi 25 aprilie 2005.

(6) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic ar trebui să fie obiective, 
verificabile şi stabilite de dreptul naţional, 
inclusiv obligaţia de a respecta principiul 
preferinţei comunitare, astfel cum este 
exprimat, în special, în dispoziţiile 
relevante din Actele de aderare din 16 
aprilie 2003 şi 25 aprilie 2005.

Or. en

Amendamentul 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Permisul unic ar trebui să adopte 
modelul armonizat de permis de şedere, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1030/2002 de instituire a unui model 
uniform de permis de şedere pentru 
resortisanţii ţărilor terţe, care să permită 
statelor membre să introducă date, în 
special cu privire la permisiunea ca o 
persoană să ocupe sau nu un loc de 
muncă. De asemenea, statele membre ar 
trebui să menţioneze nu numai în cadrul 

(7) Permisul unic ar trebui să adopte 
modelul armonizat de permis de şedere, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1030/2002 de instituire a unui model 
uniform de permis de şedere pentru 
resortisanţii ţărilor terţe, care să permită 
statelor membre să introducă date 
suplimentare.
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permisului unic, ci în toate permisele de 
şedere emise – în vederea unui control mai 
eficace al migraţiei – datele privind 
permisiunea de a munci, indiferent de tipul 
de permis sau titlul de şedere pe baza 
căruia resortisantului ţării terţe i s-a permis 
accesul pe teritoriul unui stat membru sau 
la piaţa forţei de muncă a acestuia. 

Or. en

Amendamentul 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resortisanţii din ţările terţe care au 
fost admişi pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă cu titlu 
sezonier pentru o durată maximă de şase 
luni în cadrul unei perioade de 
douăsprezece luni, nu fac obiectul 
prezentei directivei, dat fiind statutul 
temporar al acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resortisanţii din ţările terţe care au 
fost admişi pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă cu titlu 
sezonier pentru o durată maximă de şase 
luni în cadrul unei perioade de 
douăsprezece luni, nu fac obiectul 

eliminat
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prezentei directivei, dat fiind statutul 
temporar al acestora.

Or. en

Justificare

Nu este acceptabilă excluderea lucrătorilor sezonieri, o categorie vulnerabilă de lucrători, de 
la setul comun de drepturi, în special atunci când este vorba despre aspecte legate în mod 
direct de activitatea profesională, cum ar fi remunerarea, condiţiile de lucru şi dreptul de a se 
afilia unui sindicat. Nu este precizată în mod clar data intrării în vigoare a iniţiativei 
separate privind lucrătorii sezonieri.

Amendamentul 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Beneficiarii protecţiei temporare ar 
trebui să facă obiectul prezentei directive 
în ceea ce priveşte setul comun de 
drepturi, deoarece aceştia sunt autorizaţi 
să lucreze în mod legal pe teritoriul unui 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 75
Philip Claeys

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute 
de Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi de Convenţia 
Europeană pentru Protecţia Drepturilor 

eliminat
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Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi 
trebuie pusă în aplicare în mod 
corespunzător.

Or. nl

Amendamentul 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene şi de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale şi trebuie pusă 
în aplicare în mod corespunzător. 

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene şi de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale şi trebuie pusă 
în aplicare în mod corespunzător. Mai 
exact, prezenta directivă ar trebui aplicată 
respectându-se libertatea de întrunire şi 
asociere, dreptul la educaţie, libertatea de 
alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, 
principiul nediscriminării, dreptul la 
condiţii de muncă echitabile şi corecte, 
dreptul la securitate şi asistenţă socială, 
precum şi dreptul la o cale de atac 
eficientă şi la un proces echitabil, 
prevăzute la articolele 12, 14, 15, 21, 31, 
34 şi 47 din Cartă.

Or. en

Amendamentul 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile (18) Prezenta directivă respectă drepturile 
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fundamentale şi principiile recunoscute de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene şi de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale şi trebuie pusă 
în aplicare în mod corespunzător. 

fundamentale şi principiile recunoscute de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene şi de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale şi trebuie pusă 
în aplicare în mod corespunzător. Ar trebui 
acordată o atenţie specială asigurării 
respectării libertăţii de întrunire şi 
asociere, dreptului la educaţie, libertăţii 
de alegere a ocupaţiei şi dreptului la 
muncă, principiului nediscriminării, 
dreptului la condiţii de muncă echitabile 
şi corecte, dreptului la securitate şi 
asistenţă socială, precum şi dreptului la o 
cale de atac eficientă şi la un proces 
echitabil, astfel cum acestea sunt 
garantate în Cartă.

Or. en

Amendamentul 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Prezenta directivă ar trebui aplicată 
fără a aduce atingere dispoziţiilor mai 
favorabile incluse în legislaţia Uniunii 
Europene şi în instrumentele 
internaţionale. Mai exact, prezenta 
directivă respectă drepturile şi principiile 
incluse în Carta socială europeană din 18 
octombrie 1961 şi în Convenţia europeană 
din 24 noiembrie 1977 privind statutul 
juridic al lucrătorilor migranţi.

Or. en
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Amendamentul 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Prezenta directivă ar trebui 
implementată fără a aduce atingere 
dispoziţiilor mai favorabile incluse în 
legislaţia Uniunii Europene şi în 
instrumentele internaţionale. În special, 
prezenta directivă respectă drepturile şi 
principiile stabilite de Carta socială 
europeană din 1961 şi de Convenţia 
internaţională privind protecţia 
drepturilor tuturor muncitorilor migranţi 
şi a membrilor familiilor acestora, 
adoptată în 1990.

Or. en

Amendamentul 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre trebuie să pună în 
aplicare dispoziţiile prezentei directive fără 
discriminare pe motiv de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau de altă natură, 
apartenenţa la o minoritate naţională, 
avere, naştere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în special în 
conformitate cu Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, fără deosebire de 

(19) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare dispoziţiile prezentei directive fără 
discriminare pe motiv de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau de altă natură, 
apartenenţa la o minoritate naţională, 
avere, naştere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în special în 
conformitate cu Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, fără deosebire de 
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rasă sau origine etnică şi cu Directiva nr. 
2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 
2000 de stabilire a unui cadru general în 
favoarea egalităţii de tratament în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă.

rasă sau origine etnică şi cu Directiva nr. 
2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 
2000 de stabilire a unui cadru general în 
favoarea egalităţii de tratament în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă, precum şi în conformitate 
cu legislaţia viitoare din acest domeniu, 
cum ar fi legislaţia ce urmează a fi 
introdusă prin intermediul propunerii de 
directivă a Consiliului cu privire la 
punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de tratament al persoanelor 
indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală 
(COM(2008)0426).

Or. en

Amendamentul 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lucrătorilor din ţările terţe cu şedere 
legală pe teritoriul unui stat membru. 

(b) lucrătorilor din ţările terţe cu şedere 
legală pe teritoriul unui stat membru, 
indiferent de motivele admisiei iniţiale pe 
teritoriul statului membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 82
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) resortisanţilor din ţările terţe cărora 
li s-a permis accesul pe teritoriul unui stat 
membru pentru a lucra cu titlu sezonier 
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pentru o perioadă care nu depăşeşte şase 
luni în cadrul unui interval de 
douăsprezece luni;

Or. en

Amendamentul 83
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) resortisanţilor din ţările terţe care au 
solicitat sau li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru în temeiul 
faptului că desfăşoară activităţi 
independente;

Or. en

Amendamentul 84
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) refugiaţilor din ţările terţe cărora le-a 
fost acordat dreptul de şedere şi de 
ocupare a unui loc de muncă pe teritoriul 
unui stat membru de către statul membru 
respectiv.

Or. en
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Amendamentul 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru pentru o 
perioadă care nu depăşeşte şase luni în 
cadrul unui interval de douăsprezece luni, 
pentru a lucra cu titlu sezonier;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru pentru o 
perioadă care nu depăşeşte şase luni în 
cadrul unui interval de douăsprezece luni, 
pentru a lucra cu titlu sezonier;

eliminat

Or. en

Justificare

(d) Nu este acceptabilă excluderea lucrătorilor sezonieri, o categorie vulnerabilă de 
lucrători, de la setul comun de drepturi, în special atunci când este vorba despre aspecte 
legate în mod direct de activitatea profesională, cum ar fi remunerarea, condiţiile de lucru şi 
dreptul de a se afilia unui sindicat. Această excludere nu are nicio justificare, deoarece este 
acum clar faptul că, în viitorul apropiat, Comisia nu va publica o iniţiativă separată privind 
munca sezonieră.
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Amendamentul 87
Hélène Flautre

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru pentru o 
perioadă care nu depăşeşte şase luni în 
cadrul unui interval de douăsprezece luni, 
pentru a lucra cu titlu sezonier;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) care au solicitat recunoaşterea 
statutului de refugiat şi a căror solicitare 
nu a făcut încă obiectul unei decizii 
definitive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) resortisanţii ţărilor terţe care se află 
într-un stat membru în calitate de 
solicitanţi ai unei forme de protecţie 
internaţională sau sub incidenţa unor 
regimuri de protecţie temporară; 

eliminat
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Or. en

Amendamentul 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) a căror expulzare a fost suspendată 
pentru motive de fapt sau de drept.

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) a căror expulzare a fost suspendată 
pentru motive de fapt sau de drept.

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (h) este neclară şi inutilă. După cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b), 
directiva se aplică atât timp cât resortisantul din ţara terţă beneficiază de şedere legală pe 
teritoriul unui stat membru.

Amendamentul 92
Philip Claeys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) a căror expulzare a fost suspendată eliminat



AM\809956RO.doc 17/31 PE439.963v01-00

RO

pentru motive de fapt sau de drept.

Or. nl

Amendamentul 93
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot hotărî ca 
prezenta directivă să nu se aplice 
resortisanţilor din ţările terţe:
(a) care au solicitat recunoaşterea 
statutului de refugiat şi a căror solicitare 
nu a făcut încă obiectul unei decizii 
definitive;
(b) care se află într-un stat membru în 
calitate de solicitanţi ai unei forme de 
protecţie internaţională sau sub incidenţa 
unor regimuri de protecţie temporară.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a hotărî că solicitările privind protecţia sau 
permisul de muncă nu ar trebui să se excludă reciproc.

Amendamentul 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitarea pentru obţinerea dreptului
de şedere şi muncă pe teritoriul unuia din 
statele membre se prezintă în cadrul unei 
proceduri unice de solicitare. 

(1) În situaţia în care solicitarea unui 
permis de şedere şi cea a unui permis de
muncă pe teritoriul unui stat membru sunt 
concomitente, acestea se prezintă în cadrul 
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unei proceduri unice de solicitare.

Or. en

Amendamentul 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toţi resortisanţii din ţările terţe au 
dreptul de a solicita acordarea dreptului 
de şedere şi de muncă pe teritoriul unui 
stat membru. În plus, angajatorii sau 
intermediarii acreditaţi au, de asemenea, 
dreptul de a adresa o astfel de solicitare în 
numele unui resortisant al unei ţări terţe.

Or. en

Amendamentul 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre analizează solicitarea şi 
adoptă o decizie de acordare, modificare 
sau reînnoire a permisului unic, dacă 
solicitantul îndeplineşte cerinţele 
specificate în dreptul naţional. Decizia de 
acordare, modificare sau reînnoire a 
permisului unic instituie un titlu combinat, 
în cadrul unui singur act administrativ, care 
cuprinde atât permisul de şedere, cât şi cel 
de muncă.

(2) Statele membre analizează solicitarea şi 
adoptă o decizie de acordare, modificare 
sau reînnoire a permisului unic, dacă 
solicitantul îndeplineşte cerinţele 
specificate în dreptul naţional. În situaţia 
în care solicitarea unui permis de şedere 
şi cea a unui permis de muncă pe 
teritoriul unui stat membru sunt 
concomitente, decizia de acordare, 
modificare sau reînnoire a permisului unic 
instituie un titlu combinat, în cadrul unui 
singur act administrativ, care cuprinde atât 
permisul de şedere, cât şi cel de muncă.
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Or. en

Amendamentul 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul prevăzut la primul alineat poate 
fi prelungit în situaţii excepţionale 
determinate de complexitatea examinării 
solicitării.

 Termenul prevăzut la primul alineat poate 
fi prelungit cu până la şase luni în situaţii 
excepţionale determinate de complexitatea 
examinării solicitării.

Or. en

Amendamentul 98
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul prevăzut la primul alineat poate 
fi prelungit în situaţii excepţionale 
determinate de complexitatea examinării 
solicitării.

Termenul prevăzut la primul alineat poate 
fi prelungit în situaţii excepţionale, în 
conformitate cu criteriile publicate,
determinate de complexitatea examinării 
solicitării.

Or. en

Justificare

Dreptul de a adresa o solicitare aparţine resortisantului din ţara terţă. În plus, angajatorii ar 
trebui să aibă dreptul de a adresa o solicitare în numele lucrătorului.
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Amendamentul 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care resortisantul unei ţări 
terţe locuieşte deja pe teritoriul unui stat 
membru, statul membru respectiv îi 
permite acestuia să rămână în mod legal 
pe teritoriul său până ce permisul unic a 
fost acordat sau refuzat şi toate căile de 
atac posibile au fost epuizate.

Or. en

Amendamentul 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care informaţiile care susţin 
solicitarea sunt necorespunzătoare, 
autoritatea desemnată notifică solicitantul 
cu privire la informaţiile suplimentare 
necesare. Termenul specificat la alineatul 2 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informaţiilor suplimentare necesare. 

(4) În cazul în care informaţiile sau 
documentele care susţin solicitarea sunt
incomplete, în conformitate cu criteriile 
publicate, autoritatea competentă notifică 
solicitantul cu privire la informaţiile sau 
documentele suplimentare necesare. Dacă 
este cazul, aceasta îi va indica, de 
asemenea, solicitantului locul unde poate 
găsi informaţiile şi documentele 
respective. Termenul specificat la alineatul 
2 se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informaţiilor suplimentare necesare. 

Or. en
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Amendamentul 101
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care informaţiile care susţin 
solicitarea sunt necorespunzătoare, 
autoritatea desemnată notifică solicitantul 
cu privire la informaţiile suplimentare 
necesare. Termenul specificat la alineatul 2 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informaţiilor suplimentare necesare.

(4) În cazul în care informaţiile care susţin 
solicitarea sunt necorespunzătoare, în 
conformitate cu criteriile publicate, 
autoritatea desemnată notifică în scris 
solicitantul cu privire la informaţiile 
suplimentare necesare. Termenul specificat 
la alineatul 2 se suspendă până la primirea 
de către autoritatea competentă desemnată 
a informaţiilor suplimentare necesare.

Or. en

Amendamentul 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care informaţiile care susţin 
solicitarea sunt necorespunzătoare, 
autoritatea desemnată notifică solicitantul 
cu privire la informaţiile suplimentare 
necesare. Termenul specificat la alineatul 2 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informaţiilor suplimentare necesare.

În cazul în care informaţiile care susţin 
solicitarea sunt incomplete, în 
conformitate cu criteriile publicate, 
autoritatea desemnată notifică solicitantul 
cu privire la informaţiile suplimentare 
necesare. Termenul specificat la alineatul 2 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informaţiilor suplimentare necesare.

Or. en
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Amendamentul 103
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pun la dispoziţia 
tuturor deţinătorilor de permise unice un 
document suplimentar ce conţine 
informaţii detaliate cu privire la drepturile 
şi obligaţiile acestora.

Or. en

Amendamentul 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice decizie de respingerea a unei 
solicitări privind acordarea, modificarea 
sau reînnoirea, suspendarea sau retragerea 
permisului unic pe baza criteriilor 
prevăzute în dreptul naţional sau 
comunitar, se motivează în mod 
corespunzător în cadrul unei notificări 
scrise.

(1) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări privind acordarea, modificarea 
sau reînnoirea, suspendarea sau retragerea 
permisului unic pe baza criteriilor 
prevăzute în dreptul naţional sau al 
Uniunii, se motivează în mod 
corespunzător în cadrul unei notificări 
scrise; motivarea este obiectivă, 
verificabilă şi transparentă.

Or. en



AM\809956RO.doc 23/31 PE439.963v01-00

RO

Amendamentul 105
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice decizie de respingerea a unei 
solicitări privind acordarea, modificarea 
sau reînnoirea, suspendarea sau retragerea 
permisului unic pe baza criteriilor
prevăzute în dreptul naţional sau 
comunitar, se motivează în mod 
corespunzător în cadrul unei notificări 
scrise.

(1) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări privind acordarea, modificarea 
sau reînnoirea, suspendarea sau retragerea 
permisului unic pe baza unor criterii 
obiective şi verificabile, prevăzute în 
dreptul naţional sau al Uniunii, se 
motivează în mod corespunzător în cadrul 
unei notificări scrise.

Or. en

Justificare

Întăreşte certitudinea juridică şi previne deciziile arbitrare.

Amendamentul 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. 
Notificarea menţionează posibilele căi de 
atac pe care le are la dispoziţie şi termenul 
în care poate acţiona.

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. În 
astfel de cazuri, resortisanţii din ţările 
terţe beneficiază de aceleaşi garanţii de 
procedură ca cele de care beneficiază 
cetăţenii statului membru în cauză, 
inclusiv, acolo unde este cazul, de 
asistenţă juridică gratuită. Notificarea 
scrisă menţionează instanţa sau 
autoritatea administrativă competentă la 
care persoana în cauză poate înainta un 
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recurs şi termenul pentru acel recurs.

Or. en

Amendamentul 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. 
Notificarea menţionează posibilele căi de 
atac pe care le are la dispoziţie şi termenul 
în care poate acţiona. 

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. 
Notificarea scrisă menţionează instanţa 
sau autoritatea administrativă la care 
persoana în cauză poate înainta un recurs
şi termenul pentru acel recurs. 

Or. en

Amendamentul 108
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. 
Notificarea menţionează posibilele căi de 
atac pe care le are la dispoziţie şi termenul 
în care poate acţiona.

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în faţa 
instanţelor statului membru în cauză. 
Notificarea scrisă menţionează instanţa 
sau autoritatea administrativă la care 
persoana în cauză poate înainta un recurs
şi termenul în care poate acţiona.

Or. en
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Justificare

Clarifică faptul că procedurile de recurs ar trebui să fie întotdeauna disponibile.

Amendamentul 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a informa resortisantul ţării terţe şi 
viitorul angajator cu privire la toate 
documentele justificative necesare pentru 
ca acesta să prezinte o solicitare completă.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a informa în mod cuprinzător, 
automat şi imediat resortisantul ţării terţe 
şi viitorul angajator cu privire la toate 
documentele justificative necesare pentru 
ca acesta să prezinte o solicitare completă.

Or. en

Amendamentul 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot cere solicitanţilor să 
plătească taxele de prelucrare a 
solicitărilor, în conformitate cu prezenta 
directivă. Nivelul acestora trebuie să fie 
proporţional şi poate fi bazat pe principiul 
serviciului efectiv furnizat.

Statele membre nu pot cere solicitanţilor să 
plătească taxele de prelucrare a 
solicitărilor, în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en
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Amendamentul 111
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot cere solicitanţilor să
plătească taxele de prelucrare a 
solicitărilor, în conformitate cu prezenta 
directivă. Nivelul acestora trebuie să fie 
proporţional şi poate fi bazat pe principiul 
serviciului efectiv furnizat.

Statele membre pot cere solicitanţilor să 
plătească taxele de prelucrare a 
solicitărilor, în conformitate cu prezenta 
directivă. Nivelul acestora este
proporţional şi la un preţ accesibil şi nu 
trebuie să depăşească costurile reale 
suportate de administraţia naţională.

Or. en

Amendamentul 112
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Statele membre garantează faptul că 
deţinătorii de permise unice au dreptul de 
a schimba locul de muncă în cazul în care 
contractul încetează din motive 
independente de voinţa angajatului. În 
situaţia unui conflict între angajat şi 
angajator, deţinătorul de permis unic are 
dreptul de a rămâne pe teritoriul UE atât 
timp cât este necesar pentru a finaliza 
toate demersurile juridice în care este 
implicat.

Or. en
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Amendamentul 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dreptul de şedere în orice alt stat 
membru pentru perioade scurte ce nu 
depăşesc trei luni;

Or. en

Amendamentul 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dreptul de acces liber la întreg teritoriul 
statului membru emitent al permisului 
unic, în limitele prevăzute de legislaţia 
naţională din motive de securitate; 

(c) dreptul de acces liber la întreg teritoriul 
statului membru emitent al permisului 
unic. Statele membre pot impune restricţii 
teritoriale asupra dreptului de şedere şi de 
muncă în limitele prevăzute de legislaţia 
naţională din motive de securitate doar 
dacă aceleaşi restricţii se aplică şi 
propriilor cetăţeni;

Or. en

Amendamentul 115
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dreptul de acces liber la întreg teritoriul 
statului membru emitent al permisului 
unic, în limitele prevăzute de legislaţia 

(c) dreptul de acces liber la întreg teritoriul 
statului membru emitent al permisului 
unic. Statele membre pot impune restricţii 
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naţională din motive de securitate; teritoriale asupra dreptului de şedere şi de 
muncă în limitele prevăzute de legislaţia 
naţională din motive de securitate doar 
dacă aceleaşi restricţii se aplică şi 
propriilor cetăţeni; 

Or. en

Justificare

Restricţiile teritoriale nu ar trebui să facă obiectul unor decizii arbitrare.

Amendamentul 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La sfârşitul perioadei de valabilitate a 
permisului unic, statele membre pot 
acorda, la cerere, un permis de şedere cu 
o durată de maximum şase luni în scopul 
căutării unui loc de muncă. Pe parcursul 
acestei perioade, aceştia beneficiază de 
acelaşi tip de asistenţă în găsirea unui loc 
de muncă de care beneficiază şi cetăţenii 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 117
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deţinătorul de permis unic are dreptul de 
a-şi actualiza permisul la schimbarea 
locului de muncă şi de a şi-l reînnoi la 
semnarea unui nou contract cu un 
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angajator dintr-un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Şomajul temporar

(1) Şomajul în sine nu constituie un motiv 
de revocare a unui permis, cu excepţia 
cazului în care perioada de şomaj 
depăşeşte şase luni consecutive.
(2) Pe parcursul acestei perioade, 
resortisanţilor din ţările terţe li se permite 
să caute şi să ocupe un loc de muncă, 
beneficiind de acelaşi tip de asistenţă în 
găsirea locului de muncă de care 
beneficiază şi cetăţenii statului membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Notificarea deciziilor

Notificarea şi informarea la care se face 
referire la articolele 5, 8 şi 9 se comunică 
într-un mod care să permită solicitantului 
să înţeleagă conţinutul şi implicaţiile 
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acestora.

Or. en

Amendamentul 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În mod periodic şi pentru prima dată în 
cel mult trei ani de la data menţionată la 
articolul 16, Comisia raportează 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la aplicarea prezentei directive în 
statele membre şi propune, după caz, 
modificările necesare. 

(1) În mod periodic şi pentru prima dată în 
cel mult doi ani de la data menţionată la 
articolul 16, Comisia raportează 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la aplicarea prezentei directive în 
statele membre şi propune, după caz, 
modificările necesare. 

Or. en

Amendamentul 121
Kinga Gál

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la……..Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
dispoziţiilor respective şi un tabel de 
corespondenţă între dispoziţiile respective 
şi prezenta directivă.

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult [trei ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
directive]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul dispoziţiilor 
respective şi un tabel de corespondenţă 
între dispoziţiile respective şi prezenta 
directivă.

Or. en
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Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele prezentului act legislativ, statele membre vor fi nevoite să 
instituie noi dispoziţii juridice fundamentale, precum şi un nou cadru instituţional, 
administrativ şi financiar. Acest instrument juridic trebuie considerat drept un nou pas 
important în ceea ce priveşte migraţia legală a resortisanţilor din ţările terţe. Prin urmare, 
textul juridic ar trebui să prevadă o perioadă de trei ani pentru transpunerea dispoziţiilor în 
legislaţia naţională a statelor membre.


