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Alteração  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Posição do Conselho 

–

 

 Proposta de rejeição 

 O Parlamento Europeu rejeita a posição 

do Conselho em primeira leitura. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Posição do Conselho  

–

 

 Proposta de rejeição 

 O Parlamento Europeu rejeita a posição 

do Conselho em primeira leitura. 

Or. fr 

 

Alteração  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Projeto de resolução legislativa 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de resolução legislativa Alteração 

 1-A.  Aprova a declaração anexa à 

presente resolução; 

Or. en 
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Alteração  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Projeto de resolução legislativa 

Anexo 

 

 Anexo ao projeto de resolução legislativa 

 Declaração do Parlamento Europeu sobre 

a transferência de trabalhadores 

 Em conformidade com o considerando 14 

e o artigo 4.º, n.ºs 4.º-A, 4.º-B e 6, os 

Estados-Membros devem respeitar 

plenamente a Diretiva 2001/23/CE 

relativa à manutenção dos direitos dos 

trabalhadores em caso de transferência de 

empresas e podem ir para além da 

aplicação desta diretiva, mediante a 

adoção de medidas adicionais de proteção 

do pessoal em conformidade com o 

Direito da União, como a exigência de 

uma transferência obrigatória de 

trabalhadores, mesmo que a Diretiva 

2001/23/CE não seja aplicável. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Lucy Anderson 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1370/2007 

Artigo 4 – n.º 4-B 

 

Posição do Conselho Alteração 

A Diretiva 2001/23/CE do Conselho é 

aplicável a uma mudança de operador de 

serviço público, caso essa mudança 

constitua uma transferência de empresa 

na aceção dessa diretiva. 

Sem prejuízo do Direito nacional e da 

União, incluindo os acordos coletivos 

representativos celebrados entre os 

parceiros sociais, as autoridades 

competentes devem exigir aos operadores  

de serviço público selecionados que 

proporcionem ao pessoal condições de 

trabalho que respondam às normas 

sociais, a nível nacional, regional e local 
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em vigor no local em que o serviço é 

prestado e/ou que efetuem a transferência 

obrigatória do pessoal em caso de 

mudança do operador. Se esta 

transferência for necessária, o pessoal 

previamente contratado pelo operador 

anterior para a prestação dos serviços tem 

os mesmos direitos que teriam sido 

concedidos a esse pessoal caso tivesse sido 

efetuada uma transferência na aceção da 

Diretiva 2001/23/CE. Sempre que as 

autoridades competentes exijam dos 

operadores de serviços públicos o 

cumprimento de determinadas normas 

sociais, os documentos relativos aos 

concursos e os contratos de serviço 

público devem abranger uma lista dos 

membros do pessoal em causa e fornecer 

informações transparentes relativas aos 

seus direitos contratuais e às condições 

nas quais os trabalhadores são 

considerados vinculados aos serviços. 

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa; a sua 

adoção impõe adaptações técnicas em todo 

o texto). 

Or. en 

 

Alteração  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1370/2007 

Artigo 5 – n.º 2 – frase introdutória 

 

Posição do Conselho Alteração 

No caso de serviços públicos de transporte 

ferroviário de passageiros, o agrupamento 

de autoridades referido no primeiro 

parágrafo pode ser composto apenas por 

autoridades competentes a nível local cuja 

zona de competência geográfica não seja 

nacional. O serviço público de transporte 

No caso de serviços públicos de transporte 

ferroviário de passageiros, o agrupamento 

de autoridades referido no primeiro 

parágrafo pode ser composto apenas por 

autoridades competentes a nível local cuja 

zona de competência geográfica não seja 

nacional. O serviço público de transporte 
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de passageiros ou o contrato de serviço 

público a que se refere o primeiro 

parágrafo só podem abranger as 

necessidades de transporte de 

aglomerações urbanas ou de zonas rurais, 

ou de ambas. 

de passageiros ou o contrato de serviço 

público a que se refere o primeiro 

parágrafo só podem abranger as 

necessidades de transporte de 

aglomerações urbanas ou de zonas rurais, a 

não ser que uma autoridade nacional 

competente ou o seu operador interno 

esteja a agir em conformidade com a 

alínea d). 

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa; a sua 

adoção impõe adaptações técnicas em todo 

o texto). 

Or. en 

 

Alteração  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1370/2007 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

 

Posição do Conselho Alteração 

 a-A)  No n.º 2, a alínea d) passa a ter a 

seguinte redação: 

 “(d) Sempre que a autoridade nacional 

competente seja responsável pela 

prestação de serviços de transporte 

público de passageiros, as alíneas a), b) e 

c) são aplicáveis a esta autoridade, de 

molde a beneficiar da zona geográfica 

pela qual é responsável, desde que o 

operador interno não participe nos 

concursos relativos à prestação de 

serviços públicos de transporte de 

passageiros organizados fora da zona 

para a qual o contrato de serviço público 

tiver sido concedido, e, em particular, os 

serviços prestados no âmbito de uma 

entidade competente de outro Estado-

Membro.» 

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa; a sua 
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adoção impõe adaptações técnicas em todo 

o texto). 

Or. en 

 

 


