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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 16 de Maio de 2007, a Comissão emitiu uma proposta de Directiva do Conselho que 
estabelece sanções contra os empregadores de nacionais de países terceiros em situação 
irregular. A presente proposta faz parte de uma Política Europeia Global em matéria de 
Migração, que pretende reduzir o factor de atracção da imigração ilegal, tendo como alvo 
específico o emprego de nacionais de países terceiros que se encontrem em situação irregular 
na UE. A medida visa fornecer um quadro abrangente a nível comunitário para a imposição 
de sanções a empregadores de nacionais de países terceiros que não residam legalmente na
UE. Deste quadro, fazem parte as seguintes características fundamentais:

- a proibição geral de empregar nacionais de países terceiros que residam ilegalmente na 
UE;

- a obrigação de os empregadores procederem a controlos, antes de darem emprego a
nacionais de países terceiros, e o aumento do número de inspecções efectuadas pelos 
Estados-Membros;

- sanções e outras medidas aplicáveis em caso de incumprimento e — havendo infracções 
graves, tais como a existência de condições de trabalho abusivas ou o conhecimento de 
tráfico de seres humanos — sanções de carácter penal.

É importante sublinhar que a proposta se baseia no critério da situação irregular, e não no do 
trabalho irregular como tal. Com base no nº 3, alínea b), do artigo 63º do Tratado CE, a 
proposta abrange apenas os nacionais de países terceiros que residam ilegalmente na UE e que 
estejam empregados. Não abrange, por exemplo, medidas relativas a nacionais de países 
terceiros em situação regular na UE, mas que trabalham violando o seu estatuto de residentes, 
como, por exemplo, estudantes de países terceiros que trabalham mais horas do que é 
permitido. De acordo com a Comissão Europeia, as estimativas relativas ao número de 
nacionais de países terceiros em situação irregular na UE variam entre os 4 milhões e meio e 
os 8 milhões. Infelizmente, estas estimativas não estão repartidas por género, não estando 
identificados os problemas específicos do género com que estes imigrantes eventualmente se 
confrontem.

O projecto de parecer altera a proposta numa perspectiva que se reporta exclusivamente ao 
género. A relatora de parecer considera que os imigrantes ilegais do sexo feminino são 
especialmente vulneráveis e são frequentemente vítimas de trabalhos forçados, tráfico de 
seres humanos e violência. Por isso, é urgente e necessária a inclusão na proposta de várias 
disposições relativas ao género, como a de se ministrar uma formação às autoridades 
competentes que lhes permita identificar e tratar de questões específicas relacionadas com o 
género, a de se prestar informação aos nacionais de países terceiros sobre a possibilidade de 
apresentação de queixas contra os seus empregadores e a de se proceder à inclusão de 
estatísticas repartidas por género e de informações específicas relacionadas com o género nos 
relatórios nacionais, entre outras.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
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Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto proposto pela Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 15-A (novo)

(15-A) Dado que as mulheres são 
frequentemente vítimas de trabalhos 
forçados, de tráfico de seres humanos, de 
violência sexual e de outras formas de
violência, há que prestar especial atenção 
aos migrantes do sexo feminino em 
situação irregular e aos seus problemas 
específicos.

Alteração 2
Considerando 15-B (novo)

(15-B) Existe uma elevada percentagem de 
mulheres empregadas nos sectores e nas 
empresas de serviços, nas quais existe o 
risco acrescido de se verificar o emprego de 
uma mão-de-obra constituída por cidadãos 
de países terceiros em situação ilegal.
Atendendo ao elevado número de mulheres 
residentes ilegalmente que trabalham no 
sector dos serviços domésticos, os Estados-
-Membros deverão proporcionar às 
famílias que lhes dão emprego uma solução 
jurídica capaz de lhes garantir uma 
qualquer forma de protecção social.

Justificação

É importante sublinhar que, no caso da migração clandestina das mulheres, existe uma 
situação de dupla discriminação, que as torna mais vulneráveis. Há, pois, que prever um 
tratamento adequado, que tenha em conta as necessidades diversas dos homens e das 
mulheres.

                                               
1 JO C ..., 17.7.2007, p. ....
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Alteração 3
Considerando 18-A (novo)

(18-A) Os Estados-Membros deverão 
investir em medidas de sensibilização, a fim 
de informar os nacionais de países terceiros
e as entidades terceiras designadas para 
lhes prestar assistência sobre os meios de 
que dispõem para apresentar uma queixa
oficial. Os procedimentos de apresentação 
de queixas em sectores que empregam um 
número significativo de mulheres deverão 
ser concebidos de forma a ter em 
consideração questões específicas
relacionadas com o género e a dispensar às 
mulheres uma protecção satisfatória.

Alteração 4
Considerando 19

(19) A fim de completar os mecanismos de 
reclamação, os Estados-Membros devem 
conceder autorizações de residência de 
duração limitada, em função da duração dos 
procedimentos nacionais pertinentes, aos 
nacionais de países terceiros que tenham 
estado sujeitos a condições de trabalho 
particularmente abusivas e que cooperem no 
processo penal contra o empregador. Essas 
autorizações devem ser concedidas nas 
mesmas condições que as previstas na 
Directiva 2004/81/CE, de 29 de Abril de 
2004, relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países terceiros 
que sejam vítimas do tráfico de seres 
humanos ou objecto de uma acção de auxílio 
à imigração ilegal e que cooperem com as 
autoridades competentes.

(19) A fim de completar os mecanismos de 
reclamação, os Estados-Membros devem 
conceder autorizações de residência de 
duração limitada, em função da duração dos 
procedimentos nacionais pertinentes, aos 
nacionais de países terceiros que sejam 
menores, mulheres grávidas, mães de 
crianças com menos de três meses de vida, 
ou que tenham estado sujeitos a condições 
de trabalho particularmente abusivas e que 
cooperem no processo penal contra o 
empregador. Essas autorizações devem ser 
concedidas nas mesmas condições que as 
previstas na Directiva 2004/81/CE, de 29 de 
Abril de 2004, relativa ao título de 
residência concedido aos nacionais de países 
terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objecto de uma acção de 
auxílio à imigração ilegal e que cooperem 
com as autoridades competentes.

Justificação

É imperioso que se preveja uma tutela particular para as grávidas e os menores.
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Alteração 5
Considerando 19-A (novo)

(19-A) Os Estados Membros 
certificar-se-ão de que as autoridades 
competentes, os parceiros sociais e as 
associações representativas dos imigrantes 
recebam formação e informação sobre a 
igualdade de oportunidades, a melhor 
forma de evitar a discriminação racial e 
sexual e, por conseguinte, as situações de 
discriminação múltipla, a fim de poderem 
dispor dos instrumentos e das qualificações 
necessárias para identificar e enfrentar o 
melhor possível os problemas específicos 
relacionados com o sexo.

Alteração 6
Artigo 3, nº 1

Os Estados-Membros devem proibir o 
emprego de nacionais de países terceiros em 
situação irregular.

Os Estados-Membros devem proibir o 
emprego de nacionais de países terceiros 
reconhecidos oficialmente como estando 
em situação irregular.

Justificação

O facto de a pessoa em causa estar em situação irregular deve ser confirmado no plano 
jurídico através da existência da correspondente decisão judicial.

Alteração 7
Artigo 7, nº 1, alínea b)

b) Os impostos e contribuições para a 
segurança social pendentes, incluindo as 
respectivas multas.

b) Os impostos, as prestações familiares e 
as contribuições para a segurança social 
pendentes, incluindo as respectivas multas.

Alteração 8
Artigo 7, n.º 1-A (novo)

1-A. Sempre que haja uma violação ao 
disposto no artigo 3º, os Estados-Membros 
devem certificar-se de que o empregador 
acatou as disposições constantes do nº 1, 
alíneas a) e b), do artigo 7º, bem como 
quaisquer outras disposições previstas nas 
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legislações nacionais dos Estados-
-Membros, quanto a esta situação 
específica.

Justificação

É importante salvaguardar e garantir às mulheres grávidas empregadas ilegalmente o direito 
à prestação de cuidados de saúde e à assistência, para além do direito ao salário e ao 
pagamento de contribuições para a segurança social.

Alteração 9
Artigo 7, n.º  4

4. No que diz respeito às infracções penais 
objecto do n.° 1, alínea c), do artigo 10.°, os 
Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
execução de qualquer decisão de regresso 
seja adiada até o nacional do país terceiro ter 
recebido os eventuais pagamentos em atraso, 
cobrados ao abrigo da alínea a) do n.° 1.

4. No que diz respeito às infracções penais 
objecto do n.° 1, alínea c), do artigo 10.°, os 
Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
execução de qualquer decisão de regresso 
seja adiada até o nacional do país terceiro ter 
recebido os eventuais pagamentos em atraso, 
cobrados ao abrigo da alínea a) do n.° 1, no 
pressuposto de que o regresso não possa, 
em circunstância alguma, prejudicar os 
direitos fundamentais, nem pôr em perigo a 
vida ou a saúde, do nacional do país 
terceiro empregado ilegalmente.

Justificação

Os cidadãos nacionais de países terceiros não podem ser recambiados para países em guerra 
e nos quais possam ser vítimas de acções de repressão ou encarcerados por causa das 
actividades profissionais que desenvolveu na União Europeia.

Alteração 10
Artigo 7, n.º  4-A (novo)

4-A. No que diz respeito às violações ao 
disposto no artigo 3º e, em particular, às 
infracções penais objecto do nº 1, alíneas c) 
ou d), do artigo 10º, os Estados-Membros 
devem adoptar as medidas necessárias para 
assegurar que a execução de qualquer 
decisão de regresso seja adiada, nos casos 
em que o cidadão nacional do país terceiro 
em situação irregular na União Europeia 
seja um menor, uma mulher grávida, ou 
uma mulher com filhos de idade inferior a 



PE392.187v02-00 8/11 AD\694482PT.doc

PT

três meses.

Justificação

Importa prever um tratamento adequado para as mulheres grávidas e para os menores.

Alteração 11
Artigo 10, n.º 1, alínea c)

c) A infracção é acompanhada de condições 
de trabalho particularmente abusivas, como 
uma diferença significativa em relação às
condições de trabalho dos trabalhadores 
legais; ou

c) A infracção é acompanhada do 
cometimento de abusos, de formas de 
discriminação baseadas no sexo, ou de 
condições de trabalho particularmente 
abusivas e marcadas pela violência, pelas 
ameaças, pela intimidação e pela 
humilhação, patenteando uma diferença 
significativa em relação às condições de 
trabalho dos trabalhadores legais; ou

Justificação

Importa igualmente precisar em que consistem as condições de trabalho particularmente 
abusivas.

Alteração 12
Artigo 14, n.º 1

1. Os Estados-Membros devem estabelecer
mecanismos eficazes para os nacionais de 
países terceiros empregados ilegalmente 
poderem apresentar queixas contra os seus 
empregadores, directamente ou através de 
terceiros designados.

1. Os Estados-Membros devem promover 
campanhas de sensibilização e criar
mecanismos eficazes para os nacionais de 
países terceiros empregados ilegalmente 
poderem apresentar queixas contra os seus 
empregadores, directamente ou através de 
terceiros designados e de forma 
confidencial.

Alteração 13
Artigo 14, n.º  3

3. No que diz respeito às infracções penais 
previstas no n.° 1, alínea c), do artigo 10.°, 
os Estados-Membros podem, nas condições 
previstas nos artigos 4.° a 15.° da 
Directiva 2004/81/CE, conceder 

3. No que diz respeito às infracções penais 
previstas no n.° 1, alínea c), do artigo 10.°, 
os Estados-Membros podem, nas condições 
previstas nos artigos 4.° a 15.° da 
Directiva 2004/81/CE, conceder 
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autorizações de residência de duração
limitada, em função da duração das 
formalidades nacionais pertinentes, aos 
nacionais de países terceiros que estejam ou 
tenham estado sujeitos a condições de 
trabalho abusivas e que cooperem no 
processo contra o empregador.

autorizações de residência de duração 
limitada e protecção, no decurso das 
formalidades nacionais pertinentes, aos 
nacionais de países terceiros que estejam ou 
tenham estado sujeitos a condições de 
trabalho abusivas e que cooperem no 
processo contra o empregador. Estas 
autorizações de residência também são 
válidas para as crianças nascidas durante o 
correspondente período de estadia. A 
pedido, deverão também ser garantidos o 
alojamento e a alimentação.

Justificação
Tendo em conta o número assinalável de mulheres entre a mão-de-obra constituída por 
cidadãos nacionais de países terceiros em situação irregular, afigura-se importante conferir 
protecção às crianças nascidas durante a estadia das mães num país da União Europeia.

Alteração 14
Artigo 14, n.º 3-A (novo)

3-A. Dado o número considerável de
migrantes do sexo feminino em situação 
irregular e os problemas específicos com 
que as mesmas deparam, os Estados-
-Membros devem garantir que as 
autoridades competentes recebam 
formação sobre questões de género no 
domínio da migração ilegal, a fim de as 
dotar dos instrumentos e das competências 
indispensáveis para melhor identificar e 
tratar de questões específicas relacionadas 
com o género.

Alteração 15
Artigo 14, n.º  3-A (novo)

3-A. No que diz respeito às violações ao 
disposto no artigo 3º, os Estados-Membros 
emitem, nas condições previstas nos artigos 
4º a 15º da Directiva 2004/81/CE, 
autorizações de residência de duração 
limitada, em função da duração dos 
correspondentes processos nacionais, aos 
cidadãos nacionais de países terceiros que 
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sejam menores, mulheres grávidas, ou 
mulheres com filhos de idade inferior a três 
meses.

Justificação

É necessário garantir uma protecção particular às mulheres grávidas e aos menores, também 
através da concessão de autorizações de residência de duração limitada.

Alteração 16
Artigo 16, parágrafo 1

O mais tardar [três anos após a data referida 
no artigo 17.° ] e de três em três anos a 
partir dessa data, os Estados-Membros 
transmitem informações à Comissão sobre a 
execução da presente directiva sob a forma 
de um relatório que inclua os dados e os 
resultados das inspecções realizadas em 
conformidade com o disposto no artigo 15.°, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre as medidas aplicadas ao abrigo do 
artigo 8.°.

O mais tardar [três anos após a data referida 
no artigo 17.° ] e de dois em dois anos a 
partir dessa data, os Estados-Membros 
transmitem informações à Comissão sobre a 
execução da presente directiva sob a forma 
de um relatório que inclua os dados e os 
resultados das inspecções realizadas em 
conformidade com o disposto no artigo 15.°, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre as medidas aplicadas ao abrigo do 
artigo 8.°. Os dados estatísticos 
apresentados no relatório são repartidos
por género, procedendo-se igualmente à 
identificação dos problemas específicos
relacionados com o género.

Alteração 17
Artigo 16, parágrafo 2

Com base nesses relatórios, a Comissão 
apresentará, por sua vez, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Com base nesses relatórios, a Comissão 
apresentará, por sua vez, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Os 
dados estatísticos apresentados no relatório 
são repartidos por género, procedendo-se 
igualmente à identificação dos problemas 
específicos relacionados com o género.
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