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Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea 

de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE 

privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 

– 2012/0061(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 

(COM(2012)0131), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C7–0086/2012), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 20121, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 29 noiembrie 20122, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 

martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 

alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizul 

Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru 

afaceri juridice (A7-0249/2013), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta 

rezoluție, care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, împreună cu 

actul legislativ final; 

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

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  JO C 351, 15.11.2012, p. 61. 
2  JO C 17, 19.1.2013, p. 67 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0061 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea 

adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea 

respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 

servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul 

IMI”)  

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

actul legislativ final, Directiva 2014/67/UE.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 

cu privire la articolul 4 alineatul (3) litera (g) 

Faptul că postul repartizat temporar lucrătorului detașat pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 

prestării de servicii a fost sau nu ocupat de același sau de un alt lucrător (detașat) în timpul oricăror 

perioade anterioare reprezintă numai unul dintre elementele posibile care trebuie avute în vedere în 

cadrul unei evaluări generale a situației de fapt, în caz de îndoială.  

Simplul fapt că acesta poate constitui unul dintre elemente nu ar trebui în niciun caz interpretat ca 

impunând o interdicție referitoare la posibila înlocuire a unui lucrător detașat cu un alt lucrător 

detașat sau ca îngreunând posibilitatea unei astfel de înlocuiri, care ar putea fi inerentă în special 

serviciilor prestate cu periodicitate sezonieră, ciclică sau în mod repetat. 

 


