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Sancţiuni aplicate angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în 

situaţie de şedere ilegală ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare 

la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu 

ședere ilegală (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)) 

(Procedura de codecizie: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și 
Consiliului (COM(2007)0249), 

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 63 alineatul (3) litera (b) 

din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 

(C6-0143/2007), 

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al 

Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei 

pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0026/2009), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată la 4 februarie 20091; 

2. aprobă declaraţia comună anexată; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să 

modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt 

text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei 

poziția Parlamentului. 

                                                 
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0043. 



P6_TC1-COD(2007)0094 

 

Poziţia Parlamentul European adoptată în prima lectură la 19 februarie 2009 în 

vederea adoptării directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului de stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din 

țări terțe cu ședere ilegală 

 

 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în 

prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/52/CE.) 



ANEXA 

Declaraţie comună a Parlamentului European şi a Consiliului 

 

Parlamentul şi Consiliul declară că dispoziţiile privind subcontractarea agreate în 

articolul 8 (fostul articol 9) din prezenta directivă nu aduc atingere celorlalte dispoziţii 

privind această chestiune care vor fi adoptate prin instrumente legislative viitoare. 


