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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind 
obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului 
sau raportului de muncă1,

1. îndeamnă statele membre și Comisia să consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte, a exploatării lucrătorilor migranți din UE și a 
abuzului asupra drepturilor acestora, provocat de cunoașterea insuficientă a limbii 
folosite și a legislației aplicabile la locul lor de muncă din statul membru gazdă;

2. observă că promovarea mobilității lucrătorilor în temeiul legislației europene trebuie 
să fie completată de dispoziții legislative ale UE care să prevadă sancțiuni, reparații și 
despăgubiri eficace în cazul încălcării drepturilor lucrătorilor;

3. solicită o cooperare mai strânsă și mai eficace între autoritățile naționale competente 
în ceea ce privește verificarea conformității contractelor de muncă cu legislația 
națională și a UE; subliniază că, în caz de încălcare a dispozițiilor, trebuie să fie 
garantate asistența reciprocă și schimburile de informații între statele membre;

4. îndeamnă statele membre să consolideze punerea în aplicare a Directivei 91/533/CEE 
în ceea ce privește informațiile minime pe care lucrătorii ar trebui să le primească de la 
angajator cu privire la raportul de muncă dintre aceștia, inclusiv toate dispozițiile 
relevante privind situația lor profesională în statul membru gazdă;

5. subliniază faptul că mobilitatea crescută a lucrătorilor presupune și o implicare activă 
a partenerilor sociali, în special a sindicatelor, cu scopul de a pune la dispoziția 
lucrătorilor interesați, în special a celor care lucrează temporar în străinătate, 
informații adecvate și utile, de a-i sprijini și de a asigura protecția drepturilor lor 
sociale și de muncă;

6. îndeamnă statele membre să controleze mai strict activitatea agențiilor de recrutare 
pentru a se asigura că drepturile lucrătorilor migranți din UE sunt respectate.
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