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8.12.2010 A7-0265/79 

Amendamentul 79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Condițiile și criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic sunt stabilite de dreptul 
național, inclusiv obligația de a respecta 
principiul preferinței comunitare, astfel 
cum este exprimat, în special, în 
dispozițiile relevante din Actele de aderare 
din 16 aprilie 2003 și 25 aprilie 2005. 

(6) Condițiile și criteriile pe baza cărora 
poate fi respinsă o solicitare pentru un 
permis unic ar trebui să fie obiective și 
stabilite de dreptul național, inclusiv 
obligația de a respecta principiul preferinței 
comunitare, astfel cum este exprimat, în 
special, în dispozițiile relevante din Actele 
de aderare din 16 aprilie 2003 și 25 aprilie 
2005. Orice decizie de respingere ar trebui 
justificată în mod corespunzător. 

Or. en 



 

AM\851362RO.doc  PE450.507v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
8.12.2010 A7-0265/80 

Amendamentul 80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 7a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Dispozițiile prezentei directive privind 
permisele de ședere în alte scopuri decât 
ocuparea unui loc de muncă ar trebui să 
se aplice exclusiv formatului acestor 
permise și nu ar trebui să aducă atingere 
normelor naționale sau altor norme ale 
UE cu privire la procedurile de admisie și 
cu privire la procedurile de eliberare a 
acestor permise. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Amendamentul 81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 7b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere competenței statelor 
membre de a reglementa admisia, inclusiv 
contingentele de admisie pentru 
resortisanți din țările terțe în scopul 
ocupării unui loc de muncă. 

Or. en 



 

AM\851362RO.doc  PE450.507v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
8.12.2010 A7-0265/82 

Amendamentul 82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) În absența unei legislații comunitare 
orizontale, drepturile resortisanților din 
țările terțe variază în funcție de 
naționalitatea acestora și de statele membre 
în care ocupă un loc de muncă. 
Resortisanții nu au aceleași drepturi ca 
ale cetățenilor statelor membre sau ale 
altor cetățeni ai UE. În vederea dezvoltării 
în continuare a unei politici coerente în 
domeniul imigrației, pentru a reduce 
discrepanța dintre drepturile cetățenilor UE 
și ale resortisanților din țările terțe care 
lucrează în mod legal, precum și pentru a 
completa acquis-ul existent în domeniul 
migrației, ar trebui prevăzut un set de 
drepturi, în special cu menționarea 
domeniilor de politică în care egalitatea de 
tratament în raport cu proprii resortisanți 
este prevăzută pentru acei lucrători din 
țările terțe cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul statelor membre, dar care nu au 
dobândit încă statutul de rezidenți pe 
termen lung. Scopul acestor dispoziții este 
de a se stabili condiții unitare în ansamblul 
UE, de a recunoaște că resortisanții din 
țările terțe care lucrează în mod legal pe 
teritoriul unui stat membru contribuie la 
creșterea economiei europene prin munca 
prestată și prin plata impozitelor, precum și 
de a oferi protecție împotriva concurenței 
neloiale dintre proprii resortisanți și 

(9) În absența unei legislații orizontale a 
Uniunii, drepturile resortisanților din țările 
terțe variază în funcție de naționalitatea 
acestora și de statele membre în care ocupă 
un loc de muncă. În vederea dezvoltării în 
continuare a unei politici coerente în 
domeniul imigrației, pentru a reduce 
discrepanța dintre drepturile cetățenilor UE 
și ale resortisanților din țările terțe care 
lucrează în mod legal, precum și pentru a 
completa acquis-ul existent în domeniul 
migrației, ar trebui prevăzut un set de 
drepturi, în special cu menționarea 
domeniilor de politică în care egalitatea de 
tratament în raport cu proprii resortisanți 
este prevăzută pentru acei lucrători din 
țările terțe cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru, dar care nu au 
dobândit încă statutul de rezidenți pe 
termen lung. Scopul acestor dispoziții este 
de a se stabili un nivel minim de condiții 
unitare în ansamblul UE, de a recunoaște 
că resortisanții din țările terțe care lucrează 
în mod legal pe teritoriul unui stat membru 
contribuie la creșterea economiei europene 
prin munca prestată și prin plata 
impozitelor, precum și de a oferi protecție 
împotriva concurenței neloiale dintre 
proprii resortisanți și resortisanții din țările 
terțe, rezultată din eventuala exploatare a 
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resortisanții din țările terțe, rezultată din 
eventuala exploatare a acestora din urmă. 

acestora din urmă. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Amendamentul 83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(13) Resortisanții din țările terțe care au 
fost admiși pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă cu titlu 
sezonier nu fac obiectul prezentei directive, 
dat fiind statutul temporar al acestora. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Amendamentul 84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 14a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În sensul prezentei directive, 
condițiile de lucru includ cel puțin 
remunerarea, concedierea, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, timpul de 
lucru și concediul, luând în considerare 
acordurile colective în vigoare. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Amendamentul 85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Calificările profesionale dobândite de 
către resortisantul unei țări terțe în alte 
state membre ar trebui recunoscute în 
același mod ca pentru cetățenii Uniunii iar 
cele obținute într-o țară terță ar trebui luate 
în considerare în conformitate cu 
dispozițiile din Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European și Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. 

(15) Calificările profesionale dobândite de 
un resortisant al unei țări terțe în alt stat 
membru ar trebui recunoscute în același 
mod ca și pentru cetățenii UE, iar în ceea 
ce privește calificările dobândite într-o țară 
terță, ar trebui să se respecte dispozițiile 
din Directiva 2005/36 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale. Dreptul la egalitate de 
tratament acordat lucrătorilor din țări 
terțe în ceea ce privește recunoașterea 
diplomelor, a certificatelor și a altor 
calificări profesionale în conformitate cu 
procedurile naționale aplicabile nu aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
admite lucrătorii din țările terțe în cauză 
pe piețele lor ale muncii. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Amendamentul 86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Resortisanții țărilor terțe care 
lucrează pe teritoriul unui stat membru ar 
trebui să beneficieze de egalitate de 
tratament în ceea ce privește securitatea 
socială. Ramurile securității sociale sunt 
definite în Regulamentul (CEE) nr. 
1408/1971 din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați, 
persoanele care desfășoară activități 
independente și cu familiile acestora care 
se deplasează în cadrul Comunității1. 
Regulamentul CE nr. 859/2003 al 
Consiliului din 14 mai 2003 care extinde 
dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului și Regulamentului 
(CEE) nr. 574/72 la resortisanții din țări 
terțe care nu fac obiectul dispozițiilor 
acestora, exclusiv pe motive de cetățenie2, 
extinde dispozițiile Regulamentului (CEE) 
nr. 1408/1971 la resortisanții din țările 
terțe care își au reședința în mod legal pe 
teritoriul Uniunii Europene, aflați într-o 
situație cu caracter transfrontalier. 
Dispozițiile prezentei propuneri privind 
egalitatea de tratament în domeniul 
securității sociale se aplică, de asemenea, 
persoanelor care sosesc într-un stat 
membru direct dintr-o țară terță. Cu toate 
acestea, prezenta directivă nu trebuie să 
acorde mai multe drepturi decât cele deja 

(16) Lucrătorii din țările terțe ar trebui să 
beneficieze de un tratament egal în ceea ce 
privește securitatea socială. Ramurile 
securității sociale sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială1. 
Dispozițiile prezentei directive privind 
egalitatea de tratament în domeniul 
securității sociale se aplică, de asemenea, 
lucrătorilor care sosesc într-un stat 
membru direct dintr-o țară terță. Cu toate 
acestea, prezenta directivă nu trebuie să 
acorde lucrătorilor din țările terțe mai 
multe drepturi decât cele deja prevăzute de 
legislația Uniunii în vigoare în domeniul 
securității sociale pentru resortisanții din 
țările terțe care au elemente cu caracter 
transfrontalier între statele membre. Mai 
mult, prezenta directivă nu ar trebui să 
acorde drepturi în legătură cu situații 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
legislației Uniunii, cum ar fi, de exemplu, 
cazul membrilor de familie care au 
reședința într-o țară terță. Prezenta 
directivă acordă drepturi de ședere în 
orice stat membru doar în ceea ce privește 
membrii de familie care se alătură 
lucrătorului din țara terță pentru 
reîntregirea familiei, precum și drepturi 
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prevăzute de legislația comunitară în 
domeniul securității sociale pentru 
resortisanții din țările terțe care au 
elemente cu caracter transfrontalier între 
statele membre. 

pentru membrii de familie care au deja 
dreptul de ședere legală în statul membru 
în cauză. 

 

 
1 JO L 149, 5.7.1971, p. 2. 
2 JO L 124, 20.5.2003, p. 1. 

 

1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Amendamentul 87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 16a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Statele membre ar trebui cel puțin 
să acorde un tratament egal 
resortisanților țărilor terțe care ocupă un 
loc de muncă sau care, după o perioadă 
minimă în care au ocupat un loc de 
muncă, sunt înregistrați ca șomeri. Orice 
restricții din prezenta directivă privind 
tratamentul egal în domeniul securității 
sociale ar trebui să nu aducă atingere 
drepturilor conferite în conformitate cu 
Regulamentul Consiliului …1. 

  

1 A se actualiza trimiterea la următorul 
instrument în momentul adoptării: 
Regulamentul Consiliului de extindere a 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 
987/2009 la resortisanții țărilor terțe care 
nu fac obiectul dispozițiilor respective 
exclusiv pe motive de cetățenie. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Amendamentul 88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 16b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16b) Egalitatea de tratament a 
lucrătorilor din țări terțe nu vizează 
măsurile din domeniul formării 
profesionale care sunt finanțate în cadrul 
unor sisteme de asistență socială. 

Or. en 

 
 


