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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em várias ocasiões, o Parlamento Europeu sublinhou a necessidade de intensificar os 
controlos, a cooperação administrativa e a coordenação entre e pelos Estados-Membros, com 
vista a apoiar ativamente o exercício dos direitos de livre circulação e estabelecer mecanismos 
de assistência e troca de informações no contexto da luta conta a fraude ligada ao 
destacamento de trabalhadores, frisando ao mesmo tempo a importância de fornecer 
informações claras e transparentes aos prestadores de serviços e aos trabalhadores, incluindo 
titulares de um Cartão Azul UE, pessoal transferido dentro da mesma empresa, residentes de 
longa duração, bem como os respetivos familiares. Neste contexto, a Comissão propôs a 
criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho (AET), sob a forma de uma agência 
descentralizada da UE, com vista a resolver os desafios relacionados com a mobilidade 
laboral em toda a União e a assegurar que as regras pertinentes da UE são aplicadas de forma 
justa, simples e eficaz.

A mobilidade laboral na UE traz vantagens para os indivíduos, os parceiros sociais, as 
economias e as sociedades em geral. A livre circulação dos trabalhadores e a liberdade de 
prestação de serviços na União dependem da existência de regras claras, justas e eficazmente 
aplicadas em matéria de mobilidade laboral também com nacionais de países terceiros.

Contudo, subsistem reservas quanto ao cumprimento e ao controlo eficaz e efetivo das regras 
da UE, situação que pode comprometer a confiança e a equidade no Mercado Interno. 
Nomeadamente, foram expressas preocupações relativamente ao facto de os trabalhadores 
móveis serem vulneráveis a abusos ou verem negados os seus direitos, enquanto as empresas 
operam num ambiente empresarial incerto ou pouco claro, estando expostas a condições de 
concorrência desiguais. A prestação de informações e serviços atualizados e de elevada 
qualidade destinados a informar o público sobre direitos e obrigações em situações 
transfronteiriças deve ser coordenada ao nível da União, a fim de garantir uma abordagem 
coerente, clara e eficiente. Neste aspeto, serão confiadas à AET tarefas operacionais que 
consistirão, nomeadamente, em prestar informações e serviços relevantes aos indivíduos, aos 
parceiros sociais e aos empregadores, e apoiar os Estados-Membros na cooperação, na troca 
de informações e na realização de inspeções conjuntas e concertadas – uma questão de 
particular importância para o relator, para alertar as autoridades competentes em caso de 
violação dos direitos fundamentais e de tráfico de seres humanos para exploração laboral. Não
há dúvidas de que a migração para a União, em todas as suas formas, tem efeito nos mercados 
de trabalho da UE.

O relator apoia de forma veemente a proposta da Comissão para a criação da AET.

Alterações propostas

Uma vez que a Autoridade deve contribuir para a aplicação clara, justa e eficaz das regras da 
União em matéria de mobilidade laboral transfronteiriça e de coordenação dos sistemas de 
segurança social, o relator apoia a proteção dos direitos fundamentais assegurados pelas 
referidas regras, tais como a livre circulação de pessoas e de trabalhadores, incluindo titulares 
de um Cartão Azul UE, pessoal transferido dentro da mesma empresa, residentes de longa 
duração, bem como os respetivos familiares. O relator apoia igualmente o exercício dos 
direitos para além das fronteiras nacionais, no que se refere a condições de trabalho justas e 
equitativas, segurança social e cuidados de saúde, não discriminação e luta contra o tráfico de 
seres humanos para exploração laboral.
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Um outro aspeto importante para o relator é o problema do trabalho não declarado. Para tal, o 
relator propôs uma alteração com vista a fornecer uma visão clara sobre o modo como 
combater o trabalho não declarado, que possui frequentemente uma dimensão transfronteiras 
e pode ter sérias implicações para os trabalhadores em causa. Alguns grupos vulneráveis, tais 
como os nacionais de países terceiros, encontram-se especialmente expostos ao trabalho não 
declarado e à recusa de direitos básicos dos trabalhadores associados ao trabalho não 
declarado. A AET deve manter e desenvolver a Plataforma Europeia para reforçar a 
cooperação no combate ao trabalho não declarado, instituída pela Decisão (UE) 2016/344, e 
reforçar a cooperação ao nível da União neste domínio.

Na opinião do relator, as disposições relativas à cooperação com outras agências europeias 
são cruciais. O relator incentiva a AET a estabelecer uma cooperação eficaz com a Agência 
da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e a Agência Europeia para a 
Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) no que respeita à luta contra a criminalidade 
organizada. Para combater o tráfico de seres humanos, incidindo especialmente no tráfico 
para fins de exploração laboral, a AET deve igualmente colaborar com as outras agências da 
UE no domínio da justiça e dos assuntos internos, em especial com a FRA e o coordenador da 
luta contra o tráfico.

No que diz respeito à proteção de dados pessoais, as disposições do Regulamento (UE) 
2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 são aplicáveis ao tratamento de dados pessoais no âmbito da presente proposta. O 
relator procura assegurar que, em conformidade com estas disposições, o tratamento de dados 
pessoais se limitará ao que é necessário e proporcionado. Os dados devem ser recolhidos para 
finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não serão tratados posteriormente de uma 
forma incompatível com essas finalidades. O relator propõe que fique claro que a Autoridade 
e a Comissão devem ser consideradas responsáveis conjuntas pelo tratamento para efeitos das 
regras de proteção de dados.

Um outro aspeto muito importante para o relator é a luta contra a fraude: o relator procura 
referências claras à aplicação do regulamento do Conselho relativo à instituição da 
Procuradoria Europeia e ao envolvimento desta, quando apropriado, em investigações de 
combate à fraude relacionadas com o trabalho da AET.
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A liberdade de circulação de 
trabalhadores, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços são princípios fundamentais do 
mercado interno da União, que estão 
consagrados no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE).

(1) A proteção dos direitos sociais e 
laborais, a liberdade de circulação de 
trabalhadores, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços são princípios fundamentais do 
mercado interno da União, que estão 
consagrados no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nos termos do artigo 3.º do TUE, a 
União Europeia deve promover uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva que tenha como meta o pleno 
emprego e o progresso social e fomentar a 
justiça e a proteção sociais. Em 
conformidade com o artigo 9.º do TFUE, 
na definição e execução das suas políticas e 
ações, a União deve ter em conta as 
exigências relacionadas, entre outros, com 
a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a exclusão social e 
a promoção de um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde 

(2) Nos termos do artigo 3.º do TUE, a 
União Europeia deve promover uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva que tenha como meta o pleno 
emprego e o progresso social, lutar contra 
a exclusão social e a discriminação e 
fomentar a justiça e a proteção sociais, a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
solidariedade entre gerações e a proteção 
dos direitos das crianças, bem como 
promover a coesão económica, social e 
territorial e a solidariedade entre os 
Estados-Membros. Em conformidade com 
o artigo 9.º do TFUE, na definição e 
execução das suas políticas e ações, a 
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humana. União deve ter em conta as exigências 
relacionadas, entre outros, com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a garantia 
de uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e a promoção de 
um nível elevado de educação, formação e 
proteção da saúde humana.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
consagra o direito à liberdade de 
circulação de pessoas e trabalhadores 
(artigos 15.º e 45.º), o direito à não 
discriminação (artigo 21.º), o direito de 
acesso gratuito a um serviço de emprego 
(artigo 29.º), a liberdade de empresa 
(artigo 16.º) e o direito a condições de 
trabalho justas e equitativas, a segurança 
social e a cuidados de saúde (artigos 31.º, 
34.º e 35.º).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Subsistem preocupações quanto à 
persistência de obstáculos à liberdade de 
circulação, ao acesso ao emprego, ao 
acesso à segurança social e de 
discriminação em razão da nacionalidade 
no mercado interno;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-C) No seu Relatório Especial n.º 
6/2018 sobre a livre circulação de 
trabalhadores, intitulado «Livre 
circulação de trabalhadores: a liberdade 
fundamental está assegurada, mas uma 
melhor orientação dos fundos da UE 
ajudaria a mobilidade dos trabalhadores», 
o Tribunal de Contas Europeu incluiu 
recomendações à Comissão destinadas a 
melhorar a sensibilização para os 
instrumentos existentes de prestação de 
informações relativas à livre circulação 
dos trabalhadores e de denúncia de casos 
de discriminação, bem como a fazer uma 
melhor utilização das informações 
disponíveis para identificar os diferentes 
tipos de discriminação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Em muitos setores económicos da 
União existem formas de exploração 
laboral grave que afetam diversos grupos 
de trabalhadores transfronteiriços, tanto 
cidadãos da União como nacionais de 
países terceiros. Conforme recomendado 
pela Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia no seu relatório de 
2015, intitulado «Exploração laboral 
grave: os trabalhadores que se deslocam 
no interior da União ou migram para a 
UE», tais práticas devem ser abordadas, 
por exemplo, através de um sistema 
abrangente de inspeções específicas 
relativas às condições de trabalho;

Alteração 7

Proposta de regulamento
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N.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais sublinha que todas as pessoas têm 
o direito de beneficiar, em tempo útil, de 
uma assistência individualizada para 
melhorar as suas perspetivas de trabalho 
por conta de outrem ou por conta própria, 
salienta que todas as pessoas têm o direito 
de transferir os seus direitos em matéria 
de proteção social e de formação durante 
as transições profissionais, estabelece que 
os jovens têm o direito de beneficiar de 
formação contínua, de aprendizagem, de 
um estágio ou de uma oferta de emprego 
de qualidade e assinala que as pessoas 
desempregadas têm o direito de beneficiar 
de apoios personalizados, contínuos e 
adequados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Declaração Conjunta sobre as 
prioridades legislativas para o período de 
2018-2019, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão comprometem-se a 
reforçar a dimensão social da União, 
através da melhoria da coordenação dos 
sistemas de segurança social36 , da proteção 
dos trabalhadores contra os riscos para a 
saúde no local de trabalho37 , da garantia de 
tratamento equitativo para todos no 
mercado de trabalho da União mercê da 
modernização das regras em matéria de 
destacamento de trabalhadores38 , bem 
como do aperfeiçoamento da aplicação 
transfronteiras da legislação da União.

(4) Na Declaração Conjunta sobre as 
prioridades legislativas para o período de 
2018-2019, o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão comprometem-se a 
reforçar a dimensão social da União, 
através da melhoria da coordenação dos 
sistemas de segurança social36 , da proteção 
de todos os trabalhadores contra os riscos 
para a saúde no local de trabalho37 , da 
garantia de tratamento equitativo para 
todos no mercado de trabalho da União 
mercê da modernização das regras em 
matéria de destacamento de trabalhadores38

, bem como do aperfeiçoamento da 
aplicação transfronteiras da legislação da 
União.

_________________ _________________

36 Proposta de Regulamento do Parlamento 36 Proposta de Regulamento do Parlamento 
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Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, 
que estabelece as modalidades de aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 883/2004 
(COM(2016) 815 final).

Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, 
que estabelece as modalidades de aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 883/2004 
(COM(2016) 815 final).

37 Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (COM(2017) 11 final).

37 Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (COM(2017) 11 final).

38 Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (COM(2016) 128 final).

38 Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (COM(2016) 128 final).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Há que instituir uma Autoridade 
Europeia do Trabalho («Autoridade»), a 
fim de facilitar o reforço da equidade e da
confiança no Mercado Único. Para isso, a 
Autoridade deverá apoiar os Estados-
Membros e a Comissão no reforço do 
acesso à informação para os indivíduos e 
os empregadores sobre os seus direitos e 
obrigações em situações de mobilidade 
laboral transfronteiriça, bem como o acesso 
aos serviços relevantes, fomentar a 
cooperação entre os Estados-Membros para 
uma aplicação efetiva do direito da União 
aplicável nestes domínios, e mediar e 
facilitar soluções em caso de litígios ou 
perturbações do mercado de trabalho com 
incidência além fronteiras.

(5) Há que instituir uma Autoridade 
Europeia do Trabalho («Autoridade»), a 
fim de facilitar a mobilidade laboral 
transfronteiriça, o reforço da justiça social
e a confiança no Mercado Único e de 
assegurar a igualdade de acesso dos 
cidadãos móveis ao emprego e à 
segurança social, bem como de melhorar 
a proteção dos direitos laborais e de 
apoiar a luta contra o desemprego, 
respeitando os princípios da 
proporcionalidade e da subsidiariedade. 
Para isso, a Autoridade deverá apoiar os 
Estados-Membros e a Comissão no reforço 
do acesso à informação para os indivíduos 
e os empregadores sobre os seus direitos e 
obrigações em situações de mobilidade 
laboral transfronteiriça, bem como o acesso 
aos serviços relevantes, fomentar a 
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cooperação entre os Estados-Membros para 
uma aplicação efetiva do direito da União 
aplicável nestes domínios, e mediar e 
facilitar soluções em caso de litígios ou 
perturbações do mercado de trabalho com 
incidência além fronteiras.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Autoridade deverá exercer as 
suas atividades nos domínios da 
mobilidade laboral transfronteiriça e da 
coordenação da segurança social, incluindo 
a livre circulação de trabalhadores, o 
destacamento de trabalhadores e os 
serviços com uma forte componente de 
mobilidade. Deverá também facilitar o 
reforço da cooperação entre os 
Estados-Membros na luta contra o trabalho 
não declarado. Nos casos em que a 
Autoridade, no desempenho das suas 
atividades, tiver conhecimento de suspeitas 
de irregularidades, nomeadamente em 
áreas do direito da União fora do seu 
domínio de competências, tais como 
violações das normas aplicáveis a 
condições de trabalho, saúde e segurança, 
ou o emprego de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, deve 
poder comunicar essas situações e cooperar 
nesses domínios com a Comissão, as 
instâncias competentes da União, bem 
como as autoridades nacionais, consoante o 
caso.

(6) A Autoridade deverá exercer as 
suas atividades nos domínios da 
mobilidade laboral transfronteiriça e da 
coordenação da segurança social, incluindo 
a livre circulação de trabalhadores, o 
destacamento de trabalhadores e os 
serviços com uma forte componente de 
mobilidade. Deverá também facilitar o 
reforço da cooperação entre os 
Estados-Membros na luta contra o trabalho 
não declarado. Nos casos em que a 
Autoridade, no desempenho das suas 
atividades, tiver conhecimento de suspeitas 
de irregularidades, nomeadamente em 
áreas do direito da União fora do seu 
domínio de competências, tais como 
violações das normas aplicáveis a 
condições de trabalho, saúde e segurança, 
deve poder comunicar essas situações e 
cooperar de forma eficaz e atempada
nesses domínios com a Comissão, as 
instâncias competentes da União, bem 
como as autoridades nacionais, consoante o 
caso.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) O trabalho não declarado assume 
frequentemente uma dimensão 
transfronteiras e pode ter sérias 
implicações para os trabalhadores em 
causa. Alguns grupos vulneráveis, tais 
como os nacionais de países terceiros, 
encontram-se especialmente expostos ao 
trabalho não declarado e à recusa de 
direitos básicos dos trabalhadores 
associados ao trabalho não declarado. A 
Autoridade deve manter e desenvolver a 
Plataforma Europeia para reforçar a 
cooperação no combate ao trabalho não 
declarado, instituída pela Decisão (UE) 
2016/344 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e deve reforçar a cooperação 
ao nível da União nesse domínio.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Autoridade deverá contribuir 
para facilitar a livre circulação de 
trabalhadores, matéria que é regida pelo 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39, a 
Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho40 e o Regulamento 
(UE) 2016/589 do Parlamento Europeu e 
do Conselho41. Deverá facilitar o 
destacamento de trabalhadores, matéria que 
é regida pela Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 e a 
Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho43, nomeadamente 
mercê do apoio à aplicação dessas 
disposições, a qual ocorre através de 
convenções coletivas de aplicação geral, 
em consonância com as práticas dos 
Estados-Membros. Deverá também 
facilitar a livre circulação de 

(7) A Autoridade deverá contribuir 
para facilitar a livre circulação de 
trabalhadores, matéria que é regida pelo 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39, a 
Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho40 e o Regulamento 
(UE) 2016/589 do Parlamento Europeu e 
do Conselho41. Deverá facilitar o 
destacamento de trabalhadores, matéria que 
é regida pela Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 e a 
Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho43, nomeadamente 
mercê do apoio à aplicação dessas 
disposições, a qual ocorre através de 
convenções coletivas de aplicação geral, 
em consonância com as práticas dos 
Estados-Membros. Deverá também 
facilitar a coordenação eficiente dos 



PE623.868v03-00 12/39 AD\1166967PT.docx

PT

trabalhadores, matéria que é regida pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho44, o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho45 e o 
Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho46 ; 
assim como o Regulamento (CE) n.º 
1408/7147 do Conselho e o Regulamento 
(CE) n.º 574/72 do Conselho48.

sistemas de segurança social, matéria que 
é regida pelo Regulamento (CE) n.º 
883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho44, o Regulamento (CE) n.º 
987/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho45 e o Regulamento (UE) n.º 
1231/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho46 ; assim como o Regulamento 
(CE) n.º 1408/7147 do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.º 574/72 do 
Conselho48.

_________________ _________________

39 Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de abril de 2011, relativo à livre 
circulação dos trabalhadores na União 
(JO L 141 de 27.5.2011, p. 1).

39 Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de abril de 2011, relativo à livre 
circulação dos trabalhadores na União 
(JO L 141 de 27.5.2011, p. 1).

40 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa a medidas destinadas a 
facilitar o exercício dos direitos conferidos 
aos trabalhadores no contexto da livre 
circulação de trabalhadores (JO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

40 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril
de 2014, relativa a medidas destinadas a 
facilitar o exercício dos direitos conferidos 
aos trabalhadores no contexto da livre 
circulação de trabalhadores (JO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

41 Regulamento (UE) 2016/589 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de abril de 2016, relativo a uma rede 
europeia de serviços de emprego (EURES), 
ao acesso dos trabalhadores a serviços de 
mobilidade e ao desenvolvimento da 
integração dos mercados de trabalho, e que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 492/2011 
e (UE) n.º 1296/2013 (JO L 107 
de 22.4.2016, p. 1).

41 Regulamento (UE) 2016/589 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de abril de 2016, relativo a uma rede 
europeia de serviços de emprego (EURES), 
ao acesso dos trabalhadores a serviços de 
mobilidade e ao desenvolvimento da 
integração dos mercados de trabalho, e que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 492/2011 
e (UE) n.º 1296/2013 (JO L 107 
de 22.4.2016, p. 1).

42 Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

42 Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

43 Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, respeitante à execução da Diretiva 
96/71/CE relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 

43 Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, respeitante à execução da Diretiva 
96/71/CE relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
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administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI») (JO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI») (JO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

44 Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativo à coordenação 
dos regimes de segurança social (JO L 166 
de 30.4.2004, p. 1, com retificação no 
JO L 200 de 7.6.2004, p. 1).

44 Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativo à coordenação 
dos regimes de segurança social (JO L 166 
de 30.4.2004, p. 1, com retificação no 
JO L 200 de 7.6.2004, p. 1).

45 Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social (JO L 284 
de 30.10.2009, p. 1).

45 Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social (JO L 284 
de 30.10.2009, p. 1).

46 Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que torna extensivos 
o Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos 
nacionais de países terceiros que ainda não 
estejam abrangidos por esses regulamentos 
por razões exclusivas de nacionalidade 
(JO L 344 de 29.12.2010, p. 1).

46 Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que torna extensivos 
o Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos 
nacionais de países terceiros que ainda não 
estejam abrangidos por esses regulamentos 
por razões exclusivas de nacionalidade 
(JO L 344 de 29.12.2010, p. 1).

47 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 149 de 
5.7.1971, p. 2).

47 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 149 de 
5.7.1971, p. 2).

48 Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho, de 21 de março de 1972, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 relativo à 
aplicação dos regimes de segurança social 
aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 74 
de 27.3.1972, p. 1).

48 Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho, de 21 de março de 1972, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 relativo à 
aplicação dos regimes de segurança social 
aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 74 
de 27.3.1972, p. 1).
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os indivíduos abrangidos pelas 
atividades da Autoridade deverão ser 
sujeitos passivos do direito da União no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, incluindo trabalhadores por 
conta de outrem, trabalhadores por conta 
própria, candidatos a emprego e pessoas 
economicamente inativas; as atividades 
deverão abranger tanto os cidadãos da 
União como os nacionais de países 
terceiros que residam legalmente na 
União, como, por exemplo, os 
trabalhadores destacados, os titulares de 
um Cartão Azul UE, o pessoal transferido 
dentro da mesma empresa, os residentes 
de longa duração, bem como os respetivos 
familiares.

(9) Os indivíduos abrangidos pelas 
atividades da Autoridade deverão ser 
cidadãos da União e nacionais de países 
terceiros passivos do direito da União no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, incluindo trabalhadores por 
conta de outrem, trabalhadores por conta 
própria, candidatos a emprego e pessoas 
economicamente inativas em situação de 
mobilidade transfronteiriça na União.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para a criação progressiva de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça, 
conforme previsto nos Tratados, foram 
adotados atos jurídicos da União a fim de 
regular as condições de entrada, 
residência ou emprego de determinadas 
categorias de nacionais de países 
terceiros, tais como os titulares de um 
Cartão Azul UE, nos termos da Diretiva 
2009/50/CE do Conselho1-A, o pessoal 
transferido dentro da mesma empresa, 
nos termos da Diretiva 2014/66/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-B, ou 
residentes de longa duração, nos termos 
da Diretiva 2003/109/CE do Conselho1-C, 
bem como os respetivos familiares, e de 
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prever sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, nos 
termos da Diretiva 2009/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-D. Os 
aspetos transfronteiras da aplicação desta 
legislação devem ser incluídos no âmbito 
das atividades da Autoridade.

__________________

1-A Diretiva 2009/50/CE do Conselho, de 
25 de maio de 2009, relativa às condições 
de entrada e de residência de nacionais de 
países terceiros para efeitos de emprego 
altamente qualificado (JO L 155 de 
18.6.2009, p. 17);

1-B Diretiva 2014/66/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa às condições de entrada e 
residência de nacionais de países terceiros 
no quadro de transferências dentro das 
empresas (JO L 157 de 27.5.2014, p. 1).

1-C Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 
25 de novembro de 2003, relativa ao 
estatuto dos nacionais de países terceiros 
residentes de longa duração (JO L 16 de 
23.1.2004, p. 44).

1-D Diretiva 2009/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 
2009, que estabelece normas mínimas 
sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular (JO L 168 
de 30.6.2009, p. 24).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A criação da Autoridade não deverá 
criar novos direitos e obrigações para os 
indivíduos ou para os empregadores, 
incluindo os operadores económicos ou as 
organizações sem fins lucrativos, uma vez 

(10) A criação da Autoridade não deverá 
criar novos direitos e obrigações para os 
indivíduos ou para os empregadores, 
incluindo os operadores económicos ou as 
organizações sem fins lucrativos, uma vez 
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que as atividades da Autoridade os devem 
abranger na medida em lhes for aplicável o 
direito da União no âmbito do presente 
regulamento.

que as atividades da Autoridade os devem 
abranger na medida em lhes for aplicável o 
direito da União no âmbito do presente 
regulamento. Simultaneamente, deve 
servir para respeitar e aplicar os direitos e 
obrigações existentes nos termos da 
legislação da União e das normas laborais 
internacionais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Tendo em vista uma aplicação 
justa, simples e eficaz do direito da União, 
a Autoridade deverá apoiar a cooperação e 
o intercâmbio em tempo útil de 
informações entre os Estados-Membros. 
Juntamente com outros intervenientes, os 
agentes de ligação nacionais adstritos à 
Autoridade deverão ajudar os 
Estados-Membros no cumprimento das 
suas obrigações de cooperação, acelerar as 
trocas de informações entre eles através de 
procedimentos destinados a reduzir os 
atrasos, e assegurar ligações com outros 
organismos, gabinetes de ligação 
nacionais, entidades e pontos de contacto, 
estabelecidos ao abrigo do direito da 
União. A Autoridade deverá encorajar a 
utilização de abordagens inovadoras para 
uma cooperação transfronteiriça eficaz e 
eficiente, incluindo ferramentas de 
intercâmbio eletrónico de dados tais como 
o Sistema de Intercâmbio Eletrónico de 
Informações de Segurança Social (EESSI) 
e o sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI), devendo também contribuir 
para promover a digitalização dos 
procedimentos e a melhoria das 
ferramentas informáticas utilizadas para a 
troca de mensagens entre as autoridades 
nacionais.

(13) Tendo em vista uma aplicação 
justa, simples e eficaz do direito da União, 
a Autoridade deverá apoiar a cooperação e 
o intercâmbio em tempo útil de 
informações entre os Estados-Membros. 
Juntamente com outros intervenientes, os 
agentes de ligação nacionais adstritos à 
Autoridade deverão ajudar os 
Estados-Membros no cumprimento das 
suas obrigações de cooperação, acelerar as 
trocas de informações entre eles através de 
procedimentos destinados a reduzir os 
atrasos, e assegurar ligações com outros 
organismos, gabinetes de ligação 
nacionais, entidades e pontos de contacto, 
estabelecidos ao abrigo do direito da 
União. A Autoridade deverá encorajar a 
utilização de abordagens inovadoras para 
uma cooperação transfronteiriça eficaz e 
eficiente, incluindo ferramentas de 
intercâmbio eletrónico de dados tais como 
o Sistema de Intercâmbio Eletrónico de 
Informações de Segurança Social (EESSI) 
e o sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI), devendo também contribuir 
para promover a digitalização dos 
procedimentos e a melhoria das 
ferramentas informáticas utilizadas para a 
troca de mensagens entre as autoridades 
nacionais. O intercâmbio de dados, em 
especial de dados relativos à segurança 
social, deve ter em conta aspetos de 
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cibercriminalidade e de segurança e ser 
estritamente regulamentado.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de reforçar a capacidade dos 
Estados-Membros para fazer face a 
irregularidades com uma dimensão 
transfronteiriça em matérias relacionadas 
com o direito da União no âmbito das suas 
competências, a Autoridade deverá apoiar 
as autoridades nacionais na realização de 
inspeções conjuntas e concertadas, 
nomeadamente facilitando a execução das 
inspeções em conformidade com o 
artigo 10.º da Diretiva 2014/67/UE. Estas 
inspeções deverão realizar-se a pedido dos 
Estados-Membros ou mediante o seu aval a 
uma sugestão nesse sentido apresentada 
pela Autoridade. A Autoridade deverá 
fornecer apoio estratégico, logístico e 
técnico aos Estados-Membros que 
participam nas inspeções conjuntas ou 
concertadas, no pleno respeito dos 
requisitos de confidencialidade. As 
inspeções devem ser realizadas em 
concertação e com o acordo dos 
Estados-Membros em causa e decorrer 
dentro do quadro jurídico do direito 
nacional dos Estados-Membros em causa, 
que devem dar seguimento aos resultados 
das inspeções conjuntas e concertadas, de 
acordo com a legislação nacional.

(14) A fim de reforçar a capacidade dos 
Estados-Membros para fazer face a 
irregularidades laborais com uma 
dimensão transfronteiriça em matérias 
relacionadas com o direito da União no 
âmbito das suas competências, a 
Autoridade deverá apoiar as autoridades 
nacionais e os parceiros sociais na 
realização de inspeções conjuntas e 
concertadas, nomeadamente facilitando a 
execução das inspeções em conformidade 
com o artigo 10.º da Diretiva 2014/67/UE. 
Estas inspeções deverão realizar-se a 
pedido dos Estados-Membros ou mediante 
o seu aval a uma sugestão nesse sentido 
apresentada pela Autoridade. A Autoridade 
deverá fornecer apoio estratégico, logístico 
e técnico aos Estados-Membros que 
participam nas inspeções conjuntas ou 
concertadas, no pleno respeito dos 
requisitos de confidencialidade. As 
inspeções devem ser realizadas em 
concertação e com o acordo dos 
Estados-Membros em causa e decorrer 
dentro do quadro jurídico do direito 
nacional dos Estados-Membros em causa, 
que devem dar seguimento aos resultados 
das inspeções conjuntas e concertadas, de 
acordo com a legislação nacional.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração
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(15) A fim de acompanhar as novas 
tendências, os desafios ou as lacunas nos 
domínios da mobilidade laboral e da 
coordenação da segurança social, a 
Autoridade deverá desenvolver 
capacidades de análise e de avaliação dos 
riscos, o que implica a realização de 
estudos de mercado e de avaliações pelos 
pares. A autoridade deverá seguir de perto 
os potenciais desequilíbrios de 
competências e os fluxos transfronteiriços 
de mão-de-obra, incluindo o seu possível 
impacto na coesão territorial. A Autoridade 
deverá também apoiar a avaliação de riscos 
a que se refere o artigo 10.º da Diretiva 
2014/67/UE. A Autoridade deverá 
assegurar sinergias e complementaridade 
com outras agências, serviços ou redes. 
Trata-se neste contexto de procurar a 
contribuição da rede SOLVIT e outros 
serviços similares para a resolução de 
problemas recorrentes encontrados pelos 
indivíduos e pelas empresas no exercício 
dos seus direitos nos domínios da 
competência da Autoridade. A Autoridade 
deverá também facilitar e racionalizar a 
recolha de dados prevista no direito da 
União aplicável aos domínios da sua 
competência. Isto não implica a instituição 
de novas obrigações de comunicação de 
informações para os Estados-Membros.

(15) A fim de acompanhar as novas 
tendências, os desafios ou as lacunas nos 
domínios da mobilidade laboral e da 
coordenação da segurança social, a 
Autoridade deverá desenvolver 
capacidades de análise e de avaliação dos 
riscos, o que implica a realização de 
estudos de mercado e de avaliações pelos 
pares. A autoridade deverá seguir de perto 
os potenciais desequilíbrios de 
competências e os fluxos transfronteiriços 
de mão-de-obra, incluindo o seu possível 
impacto na coesão territorial. A Autoridade 
deverá também apoiar a avaliação de riscos 
a que se refere o artigo 10.º da Diretiva 
2014/67/UE. A Autoridade deverá 
assegurar sinergias e complementaridade 
com outras agências, serviços ou redes. 
Trata-se neste contexto de procurar a 
contribuição da rede SOLVIT e outros 
serviços similares para a resolução de 
problemas recorrentes encontrados pelos 
indivíduos e pelas empresas no exercício 
dos seus direitos nos domínios da 
competência da Autoridade. A Autoridade 
deverá também facilitar e racionalizar a 
recolha de dados prevista no direito da 
União aplicável aos domínios da sua 
competência, no respeito das regras em 
matéria de proteção de dados e tendo em 
conta os riscos em matéria de 
cibersegurança. Isto não implica a 
instituição de novas obrigações de 
comunicação de informações para os 
Estados-Membros.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Autoridade deverá disponibilizar 
uma plataforma para a resolução de litígios 
entre os Estados-Membros relacionados 
com a aplicação do direito da União 
abrangido pelo âmbito das suas 

(17) A Autoridade deverá disponibilizar 
uma plataforma para a resolução de litígios 
entre os Estados-Membros relacionados 
com a aplicação do direito da União 
abrangido pelo âmbito das suas 
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competências. Deverá basear-se nos 
mecanismos de diálogo e conciliação 
atualmente existentes no domínio da 
coordenação da segurança social, validados 
pelos Estados-Membros60 e cuja 
importância é reconhecida pelo Tribunal de 
Justiça61. Os Estados-Membros deverão 
poder dirigir-se à Autoridade para 
mediação em conformidade com os
procedimentos habituais instaurados para o 
efeito. A Autoridade deverá apenas tratar 
de litígios entre Estados-Membros, 
enquanto os indivíduos e os empregadores 
que encontrarem dificuldades no exercício 
dos direitos que a União lhes confere 
deverão continuar a dispor dos serviços 
nacionais e da União que tratam de 
situações desta natureza, como, por 
exemplo, a rede SOLVIT a quem 
Autoridade deverá submeter tais casos. A 
rede SOLVIT deverá igualmente poder 
submeter à apreciação da Autoridade os 
casos em que os problemas não podem ser 
resolvidos devido a posições divergentes 
entre as administrações nacionais.

competências. Deverá basear-se nos 
mecanismos de diálogo democrático e 
conciliação atualmente existentes no 
domínio da coordenação da segurança 
social, validados pelos Estados-Membros60

e cuja importância é reconhecida pelo 
Tribunal de Justiça61. Os Estados-Membros 
deverão poder dirigir-se à Autoridade para 
mediação em conformidade com os 
procedimentos habituais instaurados para o 
efeito. A Autoridade deverá apenas tratar 
de litígios entre Estados-Membros, 
enquanto os indivíduos e os empregadores 
que encontrarem dificuldades no exercício 
dos direitos que a União lhes confere 
deverão continuar a dispor dos serviços 
nacionais e da União que tratam de 
situações desta natureza, como, por 
exemplo, a rede SOLVIT a quem 
Autoridade deverá submeter tais casos. A 
rede SOLVIT deverá igualmente poder 
submeter à apreciação da Autoridade os 
casos em que os problemas não podem ser 
resolvidos devido a posições divergentes 
entre as administrações nacionais.

_________________ _________________

60 Conselho, orientação geral parcial de 
26 de outubro de 2017 relativa à proposta 
de Regulamento que altera o Regulamento 
(CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social, e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 
13645/1/17.

60 Conselho, orientação geral parcial de 
26 de outubro de 2017 relativa à proposta 
de Regulamento que altera o Regulamento 
(CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social, e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 
13645/1/17.

61 Processo C-236/88 EU:C:1990:303, 
n.º 17. Processo C-202/97 EU:C:2000:75, 
n.ºs 57-58. Processo C-178/97 
EU:C:2000:169, n.ºs 44-45. Processo 
C-2/05 EU:C:2006:69, n.ºs 28-29. Processo 
C-12/14 EU:C:2016:135, n.ºs 39-41; 
Processo C-359/16 EU:C:2018:63, 
n.ºs 44-45.

61 Processo C-236/88 EU:C:1990:303, 
n.º 17. Processo C-202/97 EU:C:2000:75, 
n.ºs 57-58. Processo C-178/97 
EU:C:2000:169, n.ºs 44-45. Processo 
C-2/05 EU:C:2006:69, n.ºs 28-29. Processo 
C-12/14 EU:C:2016:135, n.ºs 39-41; 
Processo C-359/16 EU:C:2018:63, 
n.ºs 44-45.

Alteração 20
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de controlar eficazmente o 
funcionamento da Autoridade, os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
estar representados no respetivo Conselho 
de Administração. A composição do 
Conselho de Administração, incluindo a 
escolha do Presidente e do 
Vice-Presidente, deve respeitar os 
princípios do equilíbrio de género, da 
experiência e da qualificação. Tendo em 
vista o funcionamento eficaz e eficiente da 
Autoridade, caberá ao Conselho de 
Administração adotar o programa de 
trabalho anual, desempenhar as funções 
relacionadas com o orçamento da 
Autoridade, adotar as regras financeiras 
aplicáveis à Autoridade, nomear um 
Diretor Executivo e estabelecer o processo 
de tomada de decisões relacionadas com as 
funções operacionais da Autoridade, que o 
Diretor Executivo deve tomar. Poderão 
participar nas reuniões do Conselho de 
Administração na qualidade de 
observadores os representantes de países 
terceiros que aplicam as disposições da 
União em matérias do âmbito de 
competências da Autoridade.

(21) A fim de controlar eficazmente o 
funcionamento da Autoridade, os 
Estados-Membros, os parceiros sociais, o 
Parlamento Europeu e a Comissão devem 
estar representados no respetivo Conselho 
de Administração. A composição do 
Conselho de Administração, incluindo a 
escolha do Presidente e do 
Vice-Presidente, deve respeitar os 
princípios do equilíbrio de género, da 
experiência e da qualificação. Tendo em 
vista o funcionamento eficaz e eficiente da 
Autoridade, caberá ao Conselho de 
Administração adotar o programa de 
trabalho anual, desempenhar as funções 
relacionadas com o orçamento da 
Autoridade, adotar as regras financeiras 
aplicáveis à Autoridade, nomear um 
Diretor Executivo e estabelecer o processo 
de tomada de decisões relacionadas com as 
funções operacionais da Autoridade, que o 
Diretor Executivo deve tomar. Poderão 
participar nas reuniões do Conselho de 
Administração na qualidade de 
observadores os representantes de países 
terceiros que aplicam as disposições da 
União em matérias do âmbito de 
competências da Autoridade e da OIT.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Autoridade deverá apoiar-se nos 
conhecimentos técnicos dos intervenientes 
nos domínios abrangidos pelo seu âmbito 
de competências, através de um grupo 
específico, o Grupo de Partes Interessadas, 
constituído por representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União. No 

(23) A Autoridade deverá apoiar-se nos 
conhecimentos técnicos dos intervenientes 
nos domínios abrangidos pelo seu âmbito 
de competências, através de um grupo 
específico, o Grupo de Partes Interessadas, 
constituído por representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União, da OIT 
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desempenho das suas atividades, o Grupo 
de Partes Interessadas terá devidamente em 
conta os pareceres e a experiência do 
Comité Consultivo para a Coordenação dos 
Sistemas de Segurança Social, instituído 
pelo Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do 
Comité Consultivo para a Livre Circulação 
dos Trabalhadores, instituído nos termos 
do Regulamento (UE) n.º 492/2011.

e de organizações da sociedade civil 
pertinentes. No desempenho das suas 
atividades, o Grupo de Partes Interessadas 
terá devidamente em conta os pareceres e a 
experiência do Comité Consultivo para a 
Coordenação dos Sistemas de Segurança 
Social, instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 883/2004 e do Comité Consultivo para 
a Livre Circulação dos Trabalhadores, 
instituído nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 492/2011.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O tratamento de dados pessoais 
efetuado no âmbito do presente 
regulamento deve ocorrer em 
conformidade com o Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho64 ou o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho65, consoante o que for aplicável.
Aqui se inclui a tomada das medidas 
técnicas e organizativas necessárias para 
dar cumprimento às obrigações impostas 
por estes regulamentos, em especial as 
relativas à legalidade do tratamento dos 
dados pessoais, à segurança das atividades 
de tratamento de dados, à prestação de
informações e aos direitos dos titulares dos 
dados.

(25) O tratamento de dados pessoais 
efetuado pela Autoridade no âmbito do 
presente regulamento deve ocorrer em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2018/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A. O tratamento de dados 
pessoais efetuado pelos Estados-Membros 
no âmbito do presente regulamento, em 
especial no contexto de inspeções 
conjuntas ou concertadas, deve ocorrer 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1-B. Nos casos em que o 
tratamento de dados pessoais é 
necessário, principalmente, para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de crimes ou execução de 
sanções penais, sobretudo no contexto de 
inspeções conjuntas ou concertadas que 
detetam irregularidades de natureza 
penal, como, por exemplo, a exploração 
laboral ou o tráfico de seres humanos, o 
tratamento desses dados pessoais deve ser 
efetuado em conformidade com a Diretiva 
(UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1-C. A Autoridade deve tomar 
as medidas técnicas e organizativas 
necessárias para dar cumprimento às 
obrigações impostas por estes 
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regulamentos, em especial as relativas à 
legalidade do tratamento dos dados 
pessoais, à segurança das atividades de 
tratamento de dados, à prestação de 
informações e aos direitos dos titulares dos 
dados.

_________________ _________________

1-A Regulamento (CE) 2018/ do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 24 
de outubro de 2018 relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições, órgãos, organismos e 
agências da União e à livre circulação 
desses dados e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 
1247/2002/CE (JO L ... de) .

1-B Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

1-C Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de crimes ou execução de 
sanções penais, e à livre circulação desses 
dados, e que revoga a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 89).

64 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
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4.5.2016, p. 1).

65 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de dezembro de 2000, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados (JO L 8, de 12.1.2001, p. 1), 
atualmente objeto de revisão 
(COM(2017) 8 final).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) No âmbito das suas competências, a 
Autoridade deverá cooperar com outras 
agências da União, nomeadamente, as que 
operam no domínio do emprego e da 
política social, aproveitando os seus 
conhecimentos especializados e 
maximizando sinergias: a Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (Eurofound), o Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), a 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e a 
Fundação Europeia para a Formação 
(FEF), bem como, no que diz respeito à 
luta contra a criminalidade organizada e 
o tráfico de seres humanos, a Agência da 
União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol) e a Agência Europeia 
para a Cooperação Judiciária Penal 
(Eurojust).

(30) No âmbito das suas competências, a 
Autoridade deverá cooperar com outras 
agências da União, nomeadamente, as que 
operam no domínio do emprego e da 
política social, aproveitando os seus 
conhecimentos especializados e 
maximizando sinergias: a Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (Eurofound), o Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), a 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e a 
Fundação Europeia para a Formação 
(FEF).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(30-A) No âmbito das suas competências, 
a Autoridade deve estabelecer uma 
cooperação eficaz com a Agência da 
União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol) e a Agência Europeia 
para a Cooperação Judiciária Penal 
(Eurojust), no que respeita à luta contra a 
criminalidade organizada, e, caso este 
fenómeno esteja relacionado com fraude 
lesiva do orçamento da União, com a 
Procuradoria Europeia (EPO). Para lutar 
contra o tráfico de seres humanos, 
incidindo especialmente no tráfico para 
fins de exploração laboral, a Autoridade 
deve igualmente colaborar, quando 
adequado, com outras agências da União 
ativas nos domínios da justiça e dos 
assuntos internos [como a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia (FRA), o Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo (EASO), a 
Agência Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA), o 
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT), o Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género 
(EIGE), a Agência Europeia da Guarda 
de Fronteiras e Costeira (Frontex), a 
Agência da União Europeia para a 
Formação Policial (CEPOL)] e com o 
coordenador da luta contra o tráfico da 
União Europeia.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, de apoiar a livre 
circulação de trabalhadores e serviços, bem 

(36) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, de apoiar a livre 
circulação de trabalhadores e serviços, bem 
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como de contribuir para o reforço da 
equidade no mercado interno, não podem 
ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros atuando de forma 
descoordenada, mas podem, em virtude da 
natureza transfronteiriça das atividades em 
causa e da necessidade de uma maior 
cooperação entre os Estados-Membros, ser 
mais bem alcançados ao nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo com 
o princípio da proporcionalidade, o 
presente regulamento não excede o 
necessário para atingir tais objetivos.

como de contribuir para o reforço da 
justiça social no mercado interno, não 
podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros atuando de forma 
descoordenada, mas podem, em virtude da 
natureza transfronteiriça das atividades em 
causa e da necessidade de uma maior 
cooperação entre os Estados-Membros, ser 
mais bem alcançados ao nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo com 
o princípio da proporcionalidade, o 
presente regulamento não excede o 
necessário para atingir tais objetivos.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nos termos do artigo 6.º 
do Tratado da União Europeia,

(37) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nos termos do artigo 6.º 
do Tratado da União Europeia. O presente 
regulamente tem igualmente em conta o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais,

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Facilitar a identificação de 
obstáculos à liberdade de circulação, ao 
acesso ao emprego e ao acesso à 
segurança social no mercado interno.

Alteração 28
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Coordenar medidas destinadas a 
promover a livre circulação, a 
concorrência leal no mercado de trabalho 
à escala da União e condições de trabalho
dignas, bem como a proteção social 
adequada de todos os trabalhadores e dos 
membros das suas famílias.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Facilitar a indivíduos e a 
empregadores o acesso às informações 
sobre os seus direitos e obrigações em 
situações transfronteiriças, bem como o 
acesso a serviços de mobilidade laboral 
transfronteiriça, em conformidade com os 
artigos 6.º e 7.º;

a) Facilitar a indivíduos, a parceiros 
sociais e a empregadores o acesso às 
informações sobre os seus direitos e 
obrigações em situações transfronteiriças, 
bem como o acesso a serviços de 
mobilidade laboral transfronteiriça, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º;

Justificação

O artigo 5.º da Diretiva 2014/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa a medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos 
trabalhadores no contexto da livre circulação de trabalhadores, prevê que «[o]s 
Estados-Membros devem promover o diálogo com os parceiros sociais e com as organizações 
não-governamentais relevantes que, de acordo com o direito ou a prática nacionais, tenham 
um interesse legítimo em contribuir para combater as restrições e os entraves injustificados 
ao direito à livre circulação, e a discriminação em razão da nacionalidade dos trabalhadores 
da União e membros das suas famílias, com vista a promover o princípio da igualdade de 
tratamento». Ver também o considerando 23 da mesma diretiva.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração
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d) Realizar análises e avaliações de 
risco sobre questões de mobilidade laboral 
transfronteiriça, em conformidade com o 
artigo 11.º;

d) Realizar análises e avaliações de 
risco sobre questões de mobilidade laboral 
transfronteiriça e obstáculos à livre 
circulação de trabalhadores e serviços, em 
conformidade com o artigo 11.º;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Prestar apoio aos 
Estados-Membros no reforço das 
capacidades no que respeita à realização 
de inspeções específicas para identificar e 
sancionar práticas de exploração laboral 
grave;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cabe à Autoridade melhorar a 
disponibilidade, a qualidade e a 
acessibilidade das informações prestadas 
aos indivíduos e aos empregadores para 
facilitar a mobilidade laboral em toda a 
União, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 589/2016 relativo à 
rede EURES e o Regulamento [Portal 
Digital Único — COM(2017) 256]. Para 
esse efeito, a Autoridade:

Cabe à Autoridade melhorar a 
disponibilidade, a qualidade e a 
acessibilidade das informações prestadas 
aos indivíduos, aos parceiros sociais e aos 
empregadores para facilitar a mobilidade 
laboral em toda a União, em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 589/2016 
relativo à rede EURES e o Regulamento
[Portal Digital Único — COM(2017) 256]. 
Para esse efeito, a Autoridade:

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Faculta informações relevantes aos c) Faculta informações relevantes aos 
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empregadores sobre normas laborais e 
condições de vida e de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores em situação de 
mobilidade laboral transfronteiriça, 
incluindo os trabalhadores destacados;

indivíduos, aos parceiros sociais e aos 
empregadores sobre normas laborais e 
condições de vida e de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores em situação de 
mobilidade laboral transfronteiriça, 
incluindo os trabalhadores destacados, 
titulares de um Cartão Azul UE, pessoal 
transferido dentro da mesma empresa, 
residentes de longa duração, bem como os 
respetivos familiares;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regista queixas de trabalhadores e 
empregadores relativas a alegadas 
infrações ao direito à livre circulação de 
trabalhadores, à liberdade de 
estabelecimento e à liberdade de prestação 
de serviços no mercado interno e 
apresenta propostas às autoridades 
competentes dos Estados-Membros e à 
Comissão com vista à resolução de tais 
problemas;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apoia os Estados-Membros no 
cumprimento das obrigações em matéria de 
divulgação e acesso a informações relativas 
à livre circulação de trabalhadores, como 
prevê o artigo 6.º da Diretiva 2014/54/UE, 
e ao destacamento de trabalhadores, como 
prevê o artigo 5.º da Diretiva 2014/67/UE;

d) Apoia os Estados-Membros no 
cumprimento das obrigações em matéria de 
divulgação e acesso a informações relativas 
à livre circulação de trabalhadores, como 
prevê o artigo 6.º da Diretiva 2014/54/UE, 
e ao destacamento de trabalhadores, como 
prevê o artigo 5.º da Diretiva 2014/67/UE, 
e das disposições aplicáveis da legislação 
da União em matéria de migração legal;
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Apoia os Estados-Membros na sua 
ação para racionalizar a prestação de 
informações e serviços aos indivíduos e 
aos empregadores relativamente à 
mobilidade laboral transfronteiriça 
voluntária, no pleno respeito das 
competências dos Estados-Membros.

f) Apoia os Estados-Membros na sua 
ação para racionalizar a prestação de 
informações e serviços aos indivíduos, aos 
parceiros sociais e aos empregadores 
relativamente à mobilidade laboral 
transfronteiriça voluntária, no pleno 
respeito das competências dos 
Estados-Membros e dos direitos 
fundamentais.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade presta serviços aos 
indivíduos e aos empregadores a fim de 
facilitar a mobilidade laboral em toda a 
União. Para esse efeito, a Autoridade:

1. Sem duplicar mecanismos já 
existentes, sempre que tal se afigurar 
adequado, a Autoridade presta serviços a 
fim de facilitar a mobilidade laboral em 
toda a União. Para esse efeito, a 
Autoridade:

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade tem a seu cargo a 
gestão do Gabinete Europeu de 
Coordenação da rede EURES, garantindo 
que este serviço cumpre as suas 
responsabilidades em conformidade com o 
artigo 8.º do Regulamento (UE) 2016/589, 
exceto no que respeita aos aspetos técnicos 
do funcionamento e do desenvolvimento 
do portal EURES e dos serviços 

2. A Autoridade tem a seu cargo a 
gestão do Gabinete Europeu de 
Coordenação da rede EURES, garantindo 
que este serviço cumpre as suas 
responsabilidades em conformidade com o 
artigo 8.º do Regulamento (UE) 2016/589, 
exceto no que respeita aos aspetos técnicos 
do funcionamento e do desenvolvimento 
do portal EURES e dos serviços 
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informáticos conexos, que continuam a ser 
geridos pela Comissão. A Autoridade, sob
a responsabilidade do Diretor Executivo, 
como prevê o artigo 23.º, n.º 4, alínea k), 
assegura que essa atividade cumpre na 
íntegra os requisitos da legislação aplicável 
em matéria de proteção de dados, incluindo 
a obrigação de nomear um responsável 
pela proteção de dados, em conformidade 
com o artigo 37.º.

informáticos conexos, que continuam a ser 
geridos pela Comissão. A Autoridade e a 
Comissão serão consideradas 
responsáveis conjuntas pelo tratamento 
nos termos do artigo 28.º do Regulamento 
(UE) 2018/.... Asseguram que essa 
atividade cumpre na íntegra os requisitos 
da legislação aplicável em matéria de 
proteção de dados, incluindo a obrigação 
de nomear um responsável pela proteção 
de dados, em conformidade com o 
artigo 37.º.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e vela pelo cumprimento 
das suas obrigações de cooperação, 
incluindo no que diz respeito à troca de 
informações, na aceção do direito da 
União, no âmbito das competências da 
Autoridade.

A Autoridade facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e vela pelo cumprimento 
das suas obrigações de cooperação, 
incluindo no que diz respeito à troca de 
informações, na aceção do direito da 
União, no âmbito das competências da 
Autoridade, no pleno respeito da proteção 
dos dados pessoais e dos direitos 
fundamentais.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade apoia o trabalho da 
Comissão Administrativa para a 
Coordenação dos Sistemas de Segurança 
Social, com o tratamento de questões 
financeiras relacionadas com a 
coordenação da segurança social, em 
conformidade com o artigo 74.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e com os 
artigos 65.º, 67.º e 69.º do Regulamento 

2. A Autoridade apoia o trabalho da 
Comissão Administrativa para a 
Coordenação Eficaz dos Sistemas de 
Segurança Social, com o tratamento de 
questões financeiras relacionadas com a 
coordenação da segurança social, em 
conformidade com o artigo 74.º do
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e com os 
artigos 65.º, 67.º e 69.º do Regulamento 
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(CE) n.º 987/2009. (CE) n.º 987/2009.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade promove a utilização 
de ferramentas e procedimentos eletrónicos 
para a troca de mensagens entre as 
autoridades nacionais, incluindo o Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) e 
o sistema de Intercâmbio Eletrónico de 
Informações de Segurança Social (EESSI).

3. A Autoridade promove a utilização 
de ferramentas e procedimentos eletrónicos 
para a troca de mensagens entre as 
autoridades nacionais, incluindo o Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) e 
o sistema de Intercâmbio Eletrónico de 
Informações de Segurança Social (EESSI), 
em conformidade com a legislação da 
União em matéria de proteção de dados.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade promove a utilização 
de abordagens inovadoras para uma 
cooperação transfronteiriça eficaz e 
eficiente, e explora o potencial da 
utilização de mecanismos de intercâmbio 
eletrónico de dados entre os 
Estados-Membros, a fim de facilitar a 
deteção de fraudes, e faculta relatórios à 
Comissão tendo em vista o 
desenvolvimento dessa cooperação.

4. A Autoridade promove a utilização 
de abordagens inovadoras para uma 
cooperação transfronteiriça eficaz e 
eficiente, e explora o potencial da 
utilização de mecanismos de intercâmbio 
eletrónico de dados entre os 
Estados-Membros, a fim de facilitar a 
deteção de fraudes, e faculta relatórios à 
Comissão tendo em vista o 
desenvolvimento dessa cooperação, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. A Autoridade efetua avaliações de 
riscos e análises dos fluxos de trabalho 
transfronteiras, dos desequilíbrios do 
mercado de trabalho e das tensões 
específicas a certos setores, bem como 
problemas recorrentes com que se deparam 
os indivíduos e os empregadores no que diz 
respeito à mobilidade transfronteiriça. Para 
esse efeito, a Autoridade garante a 
complementaridade e tira partido da 
experiência de outras agências ou serviços 
da União, incluindo nos domínios da 
previsão das necessidades de competências 
e da saúde e segurança no trabalho. A 
pedido da Comissão, a Autoridade pode 
realizar análises e estudos aprofundados 
para investigar determinadas questões de 
mobilidade laboral.

1. A Autoridade efetua avaliações de 
riscos e análises dos fluxos de trabalho 
transfronteiras, dos desequilíbrios do 
mercado de trabalho, da evolução 
específica dos setores, dos obstáculos à 
livre circulação de trabalhadores e 
serviços, da discriminação no acesso ao 
emprego e de outros problemas recorrentes 
com que se deparam os indivíduos e os 
empregadores no que diz respeito à 
mobilidade transfronteiriça. Os dados 
tratados para fins de avaliação de riscos e 
de análise devem ser totalmente 
anonimizados. Para esse efeito, a 
Autoridade garante a complementaridade e 
tira partido da experiência de outras 
agências ou serviços da União, incluindo 
nos domínios da previsão das necessidades 
de competências e da saúde e segurança no 
trabalho. A pedido da Comissão, a 
Autoridade pode realizar análises e estudos 
aprofundados para investigar determinadas 
questões de mobilidade laboral.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao apresentar um processo de 
mediação à Autoridade, os 
Estados-Membros devem garantir que 
todos os dados pessoais relativos a esse 
processo foram anonimizados e no decurso 
do processo de mediação a Autoridade não 
procederá a qualquer tratamento dos dados 
pessoais dos indivíduos em causa no 
processo.

3. Ao apresentar um processo de 
mediação à Autoridade, os 
Estados-Membros devem garantir que 
todos os dados pessoais relativos a esse 
processo foram anonimizados, de modo 
que o titular dos dados já não seja 
identificável. No decurso do processo de 
mediação a Autoridade não procederá, em 
circunstância alguma, a qualquer 
tratamento dos dados pessoais dos 
indivíduos em causa no processo. Os dados 
pessoais só devem ser conservados 
durante o período de tempo estritamente 
necessário para os efeitos para os quais 
são tratados.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode celebrar acordos de 
cooperação com outras agências 
descentralizadas da União.

A Autoridade pode celebrar acordos de 
cooperação com outras agências 
descentralizadas da União, nomeadamente 
com as agências criadas no domínio do 
emprego e da política social, bem como 
com as agências ativas nos domínios da 
luta contra a criminalidade organizada, o 
tráfico de seres humanos e a exploração 
laboral grave.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade coordena, desenvolve e 
aplica quadros de interoperabilidade para 
garantir a troca de informações entre os 
Estados-Membros e com a Autoridade. 
Estes quadros de interoperabilidade terão 
por base e apoio o Quadro Europeu de 
Interoperabilidade70 e a arquitetura de 
referência da interoperabilidade europeia a 
que se refere a Decisão (UE) 2015/2240 do 
Parlamento Europeu e do Conselho71.

A Autoridade coordena, desenvolve e 
aplica quadros de interoperabilidade para 
garantir a troca de informações entre os 
Estados-Membros e com a Autoridade. 
Estes quadros de interoperabilidade terão 
por base e apoio o Quadro Europeu de 
Interoperabilidade70 e a arquitetura de 
referência da interoperabilidade europeia a 
que se refere a Decisão (UE) 2015/2240 do 
Parlamento Europeu e do Conselho71. Os 
quadros devem respeitar as regras de 
proteção de dados da União, em especial o 
princípio da limitação das finalidades e as 
limitações do direito de acesso.

_________________ _________________

70 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Quadro Europeu de 
Interoperabilidade — Estratégia de 
execução — COM(2017) 134 final.

70 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Quadro Europeu de 
Interoperabilidade — Estratégia de 
execução — COM(2017) 134 final.

71 Decisão (UE) 2015/2240 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 

71 Decisão (UE) 2015/2240 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
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novembro de 2015, que cria um programa 
sobre soluções de interoperabilidade e 
quadros comuns para as administrações 
públicas, as empresas e os cidadãos 
europeus (Programa ISA2) como um meio 
para modernizar o setor público (JO L 318 
de 4.12.2015, p. 1).

novembro de 2015, que cria um programa 
sobre soluções de interoperabilidade e 
quadros comuns para as administrações 
públicas, as empresas e os cidadãos 
europeus (Programa ISA2) como um meio 
para modernizar o setor público (JO L 318 
de 4.12.2015, p. 1).

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode criar grupos de trabalho 
ou painéis de peritos com representantes 
dos Estados-Membros e/ou da Comissão 
ou recorrer a peritos externos através de 
procedimentos de seleção, para a 
realização de tarefas específicas ou para 
domínios políticos específicos, incluindo 
um Conselho de Mediação para 
desempenhar as suas funções em 
conformidade com o artigo 13.º do 
presente regulamento, bem como um grupo 
específico para o tratamento de questões 
financeiras relacionadas com a aplicação 
dos Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e 
(CE) n.º 987/2009 do Conselho, tal como 
referido no artigo 8.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

A Autoridade pode criar grupos de trabalho 
ou painéis de peritos com representantes 
dos Estados-Membros e/ou da Comissão, 
dos parceiros sociais, de organizações 
internacionais pertinentes, de 
organizações da sociedade civil ou 
recorrer a peritos externos através de 
procedimentos de seleção, para a 
realização de tarefas específicas ou para 
domínios políticos específicos, incluindo 
um Conselho de Mediação para 
desempenhar as suas funções em 
conformidade com o artigo 13.º do 
presente regulamento, bem como um grupo 
específico para o tratamento de questões 
financeiras relacionadas com a aplicação 
dos Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e 
(CE) n.º 987/2009 do Conselho, tal como 
referido no artigo 8.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de 
Administração que representam os 
respetivos Estados-Membros e os seus 
suplentes são nomeados pelos respetivos 

Os membros do Conselho de 
Administração que representam os 
respetivos Estados-Membros e os seus 
suplentes são nomeados pelos respetivos 
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Estados-Membros em função dos seus 
conhecimentos nos domínios referidos no 
artigo 1.º, n.º2, tendo em conta 
competências de gestão, administrativas e 
orçamentais relevantes.

Estados-Membros em função dos seus 
conhecimentos nos domínios referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, e com base no mérito, 
tendo em conta a experiência e
competências de gestão, administrativas e 
orçamentais relevantes.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os representantes de países 
terceiros que aplicam as disposições do 
direito da União em matérias abrangidas 
pelo presente regulamento podem 
participar nas reuniões do Conselho de 
Administração na qualidade de 
observadores.

5. Os representantes de países 
terceiros que aplicam as disposições do 
direito da União em matérias abrangidas 
pelo presente regulamento, bem como 
representantes da OIT e do Parlamento 
Europeu, podem participar nas reuniões do 
Conselho de Administração na qualidade 
de observadores.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Executar as medidas estabelecidas 
pelo Conselho de Administração para dar 
cumprimento às obrigações em matéria de 
proteção de dados instituídas pelo
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

k) Normas internas estabelecidas pelo 
Conselho de Administração em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Justificação

Terminologia do novo regulamento sobre a proteção da vida privada e o tratamento de dados 
pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências e relativo à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001, artigo 25.º, n.º 5 e considerando 18-A.

Alteração 51

Proposta de regulamento
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Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Grupo de Partes Interessadas é 
composto por seis representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União, 
representando equitativamente os 
sindicatos e as organizações patronais, e 
por dois representantes da Comissão.

4. O Grupo de Partes Interessadas é 
composto por oito representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União, 
representando equitativamente os 
sindicatos e as organizações patronais, por 
quatro representantes de organizações da 
sociedade civil pertinentes, por um 
representante da OIT e por dois 
representantes da Comissão.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Regulamento (UE) n.º 2018/.... é 
aplicável ao tratamento dos dados 
pessoais pela Autoridade.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de facilitar a luta contra a 
fraude, a corrupção e outras atividades 
ilícitas, em conformidade com o 
Regulamento (CE)  n.º 883/2013, no prazo 
de seis meses a contar do dia em que a 
Autoridade estiver operacional, esta deve 
aderir ao Acordo Interinstitucional de 25 
de maio de 1999, relativo aos inquéritos 
internos efetuados pelo OLAF e adotar as 
disposições adequadas aplicáveis a todo o 
pessoal da Autoridade mediante a 
utilização do modelo constante do anexo a 
esse acordo.

1. A fim de combater a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilícitas, 
aplicam-se o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho, que dá execução 
a uma cooperação reforçada para a 
instituição da Procuradoria Europeia. 
Para tal, no prazo de seis meses a contar 
do dia em que a Autoridade estiver 
operacional, esta deve aderir ao Acordo 
Interinstitucional de 25 de maio de 1999, 
relativo aos inquéritos internos efetuados 
pelo OLAF e adotar as disposições 
adequadas aplicáveis a todo o pessoal da 
Autoridade mediante a utilização do 
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modelo constante do anexo a esse acordo.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1, 
2 e 3, os acordos de cooperação celebrados 
com países terceiros e organizações 
internacionais, os contratos, convenções de 
subvenção e decisões de subvenção da 
Autoridade devem conter disposições que 
habilitem expressamente o Tribunal de 
Contas Europeu e o OLAF a procederem a 
essas auditorias e inquéritos, de acordo 
com as respetivas competências.

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1, 
2 e 3, os acordos de cooperação celebrados 
com países terceiros e organizações 
internacionais, os contratos, convenções de 
subvenção e decisões de subvenção da 
Autoridade devem conter disposições que 
habilitem expressamente a EPPO, o 
Tribunal de Contas Europeu e o OLAF a 
procederem a essas auditorias e inquéritos, 
de acordo com as respetivas competências.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, a Autoridade pode, mediante 
aprovação prévia da Comissão, estabelecer 
acordos de cooperação com as autoridades 
de países terceiros. Tais acordos não 
podem criar obrigações jurídicas à União e 
aos seus Estados-Membros.

Para o efeito, a Autoridade pode, mediante 
aprovação prévia da Comissão, estabelecer 
acordos de cooperação com as autoridades 
de países terceiros. Tais acordos não 
podem criar obrigações jurídicas à União e 
aos seus Estados-Membros e não podem 
prever a possibilidade de intercâmbio de 
dados pessoais.
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