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25.5.2018 A8-0319/40 

Amendamentul  40 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Pentru a garanta aplicarea 

corespunzătoare a prezentei directive, este 

necesar să se consolideze coordonarea 

dintre autoritățile și/sau organismele 

competente din statele membre și 

cooperarea în ceea ce privește combaterea 

fraudelor în materie de detașare a 

lucrătorilor. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Amendamentul  41 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Principiul egalității de tratament și 

cel al interzicerii oricărei forme de 

discriminare bazată pe naționalitate sunt 

înscrise în dreptul Uniunii încă de la 

adoptarea tratatelor fondatoare. Este, prin 

urmare, necesar, pentru a se evita orice 

discriminare și abuz, să se asigure că 

remunerarea se calculează în mod 

transparent și este plătită în conformitate 

cu tariful orar al lucrătorilor naționali 

care prestează aceeași activitate 

profesională în statul membru gazdă, 

asigurându-se astfel că lucrătorii primesc 

o plată adecvată pentru munca lor. 

Această dispoziție ar trebui să se aplice 

agențiilor de muncă temporară stabilite în 

statul membru unde se desfășoară munca. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Amendamentul  42 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Principiul tratamentului egal și al 

liberei concurențe nu poate fi respectat 

fără punerea în aplicare a unor norme 

echitabile privind contribuțiile la 

asigurările sociale. Normele și ratele 

contribuțiilor de asigurări sociale din 

statul membru gazdă ar trebui să se aplice 

lucrătorilor detașați din prima zi de 

muncă. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Amendamentul  43 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere durata prelungită 

a anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, statul membru gazdă 

să fie considerat țara în care se desfășoară 

munca. În conformitate cu principiul 

enunțat în regulamentul Roma I, 

contractele de muncă ale acestor lucrători 

detașați fac, așadar, obiectul legislației 

statului membru gazdă în cazul în care 

părțile nu au optat pentru o altă legislație. 

Dacă s-a exprimat însă o altă opțiune, 

aceasta nu poate să ducă la privarea 

angajatului de protecția acordată acestuia 
de anumite dispoziții de la care nu sunt 

permise abateri în virtutea acordului 

stabilit în temeiul legislației statului 

membru gazdă. Aceste condiții ar trebui să 

se aplice de la începutul perioadei de 

detașare dacă se prevede ca aceasta să 

depășească 24 de luni și din prima zi 

ulterioară celor 24 de luni dacă se 

depășește efectiv această durată. Această 

regulă nu aduce atingere dreptului 

întreprinderilor care detașează lucrători 

pe teritoriul unui alt stat membru de a 

invoca libertatea de a presta servicii 

inclusiv în circumstanțe în care detașarea 

depășește 24 de luni. Scopul este pur și 

simplu acela de a oferi certitudine 

juridică în ceea ce privește aplicarea 

regulamentului Roma I într-o situație 

(8) Detașarea are un caracter 

temporar, iar lucrătorii detașați se întorc 

de obicei în țara de origine după 

finalizarea muncii pentru care au fost 

detașați. În caz de detașare, lucrătorul ar 

trebui să intre sub incidența dreptului 

muncii din statul membru gazdă, începând 

cu prima zi de muncă până la sfârșitul 

perioadei de detașare. În momentul 

revenirii în statul membru de origine, 

lucrătorii ar trebui să intre din nou sub 

incidența dreptului muncii din statul 

membru de origine. Astfel de modificări 

sunt posibile prin intermediul noilor 

tehnologii, precum și o mai bună 

cooperare între statele membre. 
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specifică, fără ca regulamentul respectiv 

să se modifice în niciun fel. În mod 

concret, lucrătorul se va bucura de 

protecția și de beneficiile care decurg din 

aplicarea regulamentului Roma I. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Amendamentul  44 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Având în vedere caracterul foarte 

mobil al muncii în domeniul transportului 
rutier internațional, implementarea 

directivei privind detașarea lucrătorilor 

ridică aspecte și dificultăți juridice 

deosebite (în special în cazurile în care 

legătura cu statul membru vizat este 

insuficientă). Cel mai potrivit ar fi ca 

aceste provocări să fie abordate prin 

legislație specifică sectorului, alături de 

alte inițiative ale UE îndreptate către 

îmbunătățirea funcționării pieței interne a 

transportului rutier. 

(10) Transportul rutier internațional ar 

trebui să fie reglementat de prezenta 

directivă. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Amendamentul  45 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În vederea contracarării 

abuzurilor în situații de subcontractare și 

pentru a proteja drepturile lucrătorilor 

detașați, întreprinderile în cauză ar trebui 

să fie trase la răspundere în mod colectiv 

în cazuri de fraudă sau abuz. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Amendamentul  46 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) remunerația, inclusiv plata orelor 

suplimentare; prezenta literă nu se aplică 

sistemelor complementare de pensii; 

(c) remunerația, calculată pe baza 

tarifului orar plătit lucrătorilor naționali 

care prestează aceeași activitate 

profesională în statul membru gazdă, 

inclusiv plata orelor suplimentare; prezenta 

literă nu se aplică sistemelor 

complementare de pensii; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Amendamentul  47 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentei directive, 

„remunerație” înseamnă toate elementele 

remunerației care sunt obligatorii conform 

legislației naționale, actelor cu putere de 

lege și actelor administrative, convențiilor 

colective sau sentințelor arbitrale care au 

fost declarate de aplicare generală și/sau, în 

absența unui sistem de declarare a 

convențiilor colective sau a sentințelor 

arbitrale ca fiind cu aplicare generală, 

conform altor convenții colective sau 

sentințe arbitrale în sensul alineatului (8) 

al doilea paragraf, în statul membru pe 

teritoriul căruia este detașat lucrătorul. 

În sensul prezentei directive, noțiunile de 

remunerație și de tarif orar sunt stabilite 

de dreptul și/sau practicile naționale ale 

statului membru pe teritoriul căruia este 

detașat lucrătorul și înseamnă toate 

elementele remunerației care sunt 

obligatorii conform actelor legislative, 

actelor cu putere de lege și actelor 

administrative naționale, convențiilor 

colective sau sentințelor arbitrale care au 

fost declarate de aplicare generală sau care 

se aplică în sensul articolului 3 alineatul 
(8) în statul membru respectiv. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Amendamentul  48 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazuri de fraudă sau abuz, unele sau 

toate părțile implicate pot fi trase la 

răspundere, indiferent de rolul acestora în 

lanțul de subcontractare. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Amendamentul  49 

Dominique Martin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. Dacă întreprinderile stabilite pe 

teritoriul unui stat membru sunt obligate 

prin acte administrative, acte cu putere de 

lege sau convenții colective să 

subcontracteze în contextul obligațiilor lor 

contractuale numai către întreprinderi 

care garantează anumite condiții de 

încadrare în muncă referitoare la 

remunerație, statul membru respectiv 

poate, pe o bază nediscriminatorie și 

proporțională, să prevadă ca aceste 

întreprinderi să se supună aceleiași 

obligații privind subcontractarea ca 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (1) care detașează lucrători pe 

teritoriul său. 

1a. Statele membre se asigură că, 

oricare ar fi legislația aplicabilă 

raporturilor de muncă, întreprinderile 

menționate la articolul 1 alineatul (1) 

garantează lucrătorilor detașați pe 

teritoriul lor, cu respectarea principiului 

egalității de tratament, din prima zi de 

muncă, în plus față de condițiile de 

muncă și de încadrare în muncă 

menționate la alineatul (1) al prezentului 

articol, toate condițiile de muncă și de 

încadrare în muncă aplicabile care sunt 

stabilite în statul membru pe teritoriul 

căruia se desfășoară munca: 

 (a) prin acte legislative, acte cu putere de 

lege și acte administrative și/sau 

 (b) prin convenții colective sau sentințe 

arbitrale care au fost declarate de aplicare 

generală sau care se aplică în sensul 

articolului 3 alineatul (8). 

 Primul paragraf al prezentului alineat nu 

se aplică următoarelor: 

 (a) procedurilor, formalităților și 

condițiilor de încheiere și de reziliere a 

contractului de muncă, inclusiv clauzelor 

de neconcurență; 
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 (b) sistemelor complementare de pensii. 

 Statul membru în care se prestează 

serviciul, pe baza unei notificări motivate 

din partea unui prestator de servicii, 

extinde la 18 luni perioada înainte de 

încheierea căreia se aplică dispozițiile 

prezentului alineat. 

 În cazul în care întreprinderea 

menționată la articolul 1 alineatul (1) 

înlocuiește un lucrător detașat cu un alt 

lucrător detașat care îndeplinește aceeași 

sarcină în același loc, durata detașării în 

sensul prezentului alineat este durata 

cumulată a perioadelor de detașare a 

fiecăruia dintre lucrătorii în cauză. În 

sensul prezentului articol, noțiunea 

„aceeași sarcină în același loc” se 

stabilește ținând cont, printre altele, de 

natura serviciului care urmează să fie 

prestat, de activitatea care urmează să fie 

efectuată și de adresa (adresele) locului 

de muncă. 

Or. en 

 


