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16.4.2019 A8-0386/203

Alteração 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordenação dos sistemas de segurança social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No que respeita às prestações por 
desemprego, as regras sobre a totalização 
dos períodos de seguro devem ser 
aplicadas uniformemente por todos os 
Estados-Membros. Com exceção dos 
trabalhadores transfronteiriços referidos no 
artigo 65.º, n.º 2, a totalização dos períodos 
de seguro para efeitos de atribuição de 
direitos a prestações por desemprego deve 
estar dependente da condição de a pessoa 
segurada ter cumprido em último lugar 
pelo menos três meses de seguro nesse 
Estado-Membro. O Estado-Membro 
anteriormente competente deve continuar a 
garantir o pagamento das prestações a 
todas as pessoas seguradas que não 
satisfaçam esta condição. Neste caso, a 
inscrição nos serviços de emprego do 
Estado-Membro do seguro mais recente 
deve ter o mesmo efeito do que a inscrição 
nos serviços de emprego do 
Estado-Membro onde a pessoa 
desempregada estava anteriormente 
segurada.

(8) No que respeita às prestações por 
desemprego, as regras sobre a totalização 
dos períodos de seguro devem ser 
aplicadas uniformemente por todos os 
Estados-Membros. Com exceção dos 
trabalhadores transfronteiriços referidos no 
artigo 65.º, n.º 2, a fim de garantir que 
exista um vínculo suficiente ao 
Estado-Membro de emprego, a totalização 
dos períodos de seguro para efeitos de 
atribuição de direitos a prestações por 
desemprego deve estar dependente da 
condição de a pessoa segurada ter 
cumprido em último lugar pelo menos 12 
semanas de seguro nesse Estado-Membro. 
O Estado-Membro anteriormente 
competente deve continuar a garantir o 
pagamento das prestações a todas as 
pessoas seguradas que não satisfaçam esta 
condição. Neste caso, a inscrição nos 
serviços de emprego do Estado-Membro do 
seguro mais recente deve ter o mesmo 
efeito do que a inscrição nos serviços de 
emprego do Estado-Membro onde a pessoa 
desempregada estava anteriormente 
segurada.
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16.4.2019 A8-0386/204

Alteração 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordenação dos sistemas de segurança social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Na sequência das recomendações 
constantes do relatório de 201335, sobre a 
cidadania da UE, é necessário prorrogar 
de três para seis meses a duração mínima 
de exportação das prestações por 
desemprego, a fim de melhorar as 
oportunidades para os desempregados que 
se deslocam para outro Estado-Membro 
para procurar emprego e as suas 
possibilidades de reintegração no 
mercado de trabalho, bem como dar 
resposta às inadequações de competências 
entre os países.

Suprimido

__________________
35 COM(2013) 269 final.
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16.4.2019 A8-0386/205

Alteração 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordenação dos sistemas de segurança social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19
Regulamento (CE) n.º 883/2014
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Exceto nos casos a que se refere o 
artigo 65.º, n.º 2, a aplicação do artigo 6.º 
fica subordinada à condição de o 
interessado ter cumprido em último lugar 
um período de, pelo menos, três meses de 
seguro, de emprego, ou de atividade por 
conta própria, em conformidade com a 
legislação ao abrigo da qual as prestações 
são requeridas.

1. Exceto nos casos a que se refere o 
artigo 65.º, n.º 2, a fim de garantir que 
exista um vínculo suficiente ao 
Estado-Membro de emprego, a aplicação 
do artigo 6.º fica subordinada à condição 
de o interessado ter cumprido em último 
lugar um período de, pelo menos, 12 
semanas de seguro, de emprego, ou de 
atividade por conta própria, em 
conformidade com a legislação ao abrigo 
da qual as prestações são requeridas.
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Alteração 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordenação dos sistemas de segurança social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 883/2014
Artigo 64 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 1, alínea c), o termo «três» é 
substituído por «seis» e a expressão «três 
meses até um máximo de seis meses» é 
substituída pela expressão «seis meses até 
ao termo do período de direito às 
prestações.»;

(a) No n.º 1, alínea c), a expressão 
«três meses até um máximo de seis meses» 
é substituída pela expressão «três meses 
até ao termo do período de direito às 
prestações.»;
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16.4.2019 A8-0386/207

Alteração 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordenação dos sistemas de segurança social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 883/2014
Artigo 64 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 3, o termo «três» é 
substituído por «seis» e a expressão «um 
máximo de seis meses» é substituída pela 
expressão «ao termo do período de direito 
às prestações.»

(b) No n.º 3, a expressão «um máximo 
de seis meses» é substituída pela expressão 
«ao termo do período de direito às 
prestações.»
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