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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia a presente proposta de Directiva, cujos objectivos subscreve inteiramente. A 
introdução de medidas e de sanções, inclusivamente de carácter penal, capazes de dissuadir os 
empregadores de contratarem nacionais de países terceiros em situação irregular na UE
constitui não só um instrumento de combate à imigração clandestina, mas também um meio 
para garantir o desenvolvimento de uma concorrência leal no mercado e, indirectamente, 
reforçar o direito de cada trabalhador a beneficiar de condições de trabalho dignas e 
adequadas.

O sector agrícola constitui, precisamente, uma das maiores bacias de emprego de imigrantes 
clandestinos que permitem satisfazer uma procura de mão-de-obra, geralmente sazonal, para a 
realização de tarefas que, amiúde, os cidadãos da UE já não estão dispostos a efectuar (por 
exemplo, a apanha do tomate, em Itália). No sector agrícola, o modelo de emprego da 
mão-de-obra oriunda dos países terceiros caracteriza-se, pois, por relações de trabalho de 
curta, senão mesmo curtíssima, duração, mas de grande intensidade (muitas relações de curta 
duração numa mesma exploração).

É precisamente devido ao elevado número de trabalhadores em situação irregular e à curta 
duração da relação laboral que ao vosso relator se afigura necessário introduzir um certo 
número de alterações na presente proposta da Comissão, para além das outras alterações de 
carácter geral, que se destinam, fundamentalmente, a não aumentar a carga administrativa dos 
empregadores.

Em primeiro lugar, o vosso relator considera que a obrigação de pagar ao trabalhador as 
remunerações em dívida, assim como quaisquer impostos e contribuições para a segurança 
social pendentes, é um princípio perfeitamente aceitável. É, no entanto, de opinião que o
desencadeamento automático do procedimento de reclamação do pagamento das prestações 
em dívida, tal como proposto pela Comissão, introduziria no sistema jurídico uma 
desigualdade de tratamento entre trabalhadores migrantes em situação irregular e 
trabalhadores da UE que se afigura injustificada. Com efeito, não se compreende por que 
motivo as obrigações que resultam de uma relação de trabalho com um imigrante em situação 
irregular deveriam estar sujeitas a regras diferentes das previstas no direito do trabalho, 
subordinado ao princípio geral de execução, em virtude do qual incumbe ao trabalhador 
solicitar, por via judicial, o apuramento do montante em dívida.

Do mesmo modo, o pressuposto de que a relação de trabalho tem, no mínimo, seis meses de 
duração poderia introduzir uma desigualdade injustificada de tratamento, neste caso em 
relação aos trabalhadores não declarados da UE. Este pressuposto faz recair o ónus da prova 
no empregador, o qual teria de demonstrar que a duração efectiva da relação de trabalho é 
inferior a seis meses. Prová-lo é particularmente gravoso para o empregador (provar que uma 
coisa aconteceu é mais fácil do que provar que essa mesma coisa não aconteceu) e traduz-se, 
para o empregador, numa sanção suplementar, totalmente desproporcionada, se se tiver em 
consideração que, no sector agrícola, a duração média da relação de trabalho é de 
aproximadamente quarenta dias. Além disso, este pressuposto poderia ter o efeito perverso de 
incentivar a imigração ilegal de nacionais de países terceiros, atraídos pela perspectiva de 
poderem receber, em qualquer dos casos, pelo menos seis meses de remuneração, ainda que 
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apenas tenham trabalhado durante um escasso número de dias.

Por último, no que se refere às medidas de proibição, o relator considera que deve ser deixada 
maior margem de manobra aos Estados-Membros, a fim de que estes possam ter mais 
eficazmente em conta as especificidades de cada sector e os impactos da aplicação dessas 
medidas, inclusivamente a nível social.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem obrigar os 
empregadores que actuam no quadro de 
actividades empresariais ou que sejam 
pessoas colectivas a notificar às 
autoridades competentes designadas pelos 
Estados-Membros o início e o termo do 
emprego dos nacionais de países terceiros, 
o mais tardar no prazo de uma semana.

2. Os Estados-Membros devem obrigar os 
empregadores que actuam no quadro de 
actividades empresariais ou que sejam 
pessoas colectivas a notificar às 
autoridades competentes designadas pelos 
Estados-Membros o início e o termo do 
emprego dos nacionais de países terceiros, 
o mais tardar no prazo de uma semana.
Quando a legislação de um Estado-
Membro já impõe ao empregador a 
obrigação de notificar à autoridade 
nacional competente o estabelecimento de
uma relação de trabalho e/ou as
circunstâncias subsequentes com esta 
relacionadas, a obrigação de notificar a 
contratação de um nacional de um país 
terceiro deve ser cumprida em relação a 
essa mesma autoridade.

Or. it
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Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam, em 
todos os casos, as medidas necessárias 
para garantir um nível adequado de 
cooperação e um intercâmbio de 
informações apropriado entre as várias 
autoridades nacionais competentes.

Or. it

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pagamento das despesas de 
repatriamento de cada nacional de país 
terceiro empregado ilegalmente nos casos 
em que se procede a esse regresso.

(b) Pagamento das despesas de 
repatriamento de cada nacional de país 
terceiro empregado ilegalmente, quando 
este último tenha sido recrutado e 
transportado para o Estado-Membro para 
ali exercer um emprego ilegal, nos casos 
em que se procede a esse regresso.

Or. it

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pôr em prática mecanismos para 
assegurar que os procedimentos 
necessários para reclamar o pagamento 
das remunerações pendentes seja 
desencadeado automaticamente sem que o 

(a) Tomar as medidas necessárias para
assegurar que o trabalhador em 
situação irregular possa reclamar o 
pagamento das remunerações 
pendentes, em conformidade com os 
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nacional do país terceiro tenha de 
apresentar uma queixa;

procedimentos nacionais previstos 
para esse efeito;

Or. it

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Partir do pressuposto de que a relação 
de trabalho tem, no mínimo, seis meses de 
duração, a menos que o empregador 
prove o contrário.

Suprimido

Or. it

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que diz respeito às infracções penais
objecto do n.º 1, alínea c), do artigo 10.º , 
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.º 1.

Suprimido

Or. it
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 8 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que um 
empregador no decurso das suas 
actividades profissionais possa também, se 
adequado, ser objecto das seguintes 
medidas:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que um 
empregador no decurso das suas 
actividades profissionais possa também ser 
objecto, nos casos de maior/particular 
gravidade, de pelo menos uma das 
seguintes medidas:

Or. it

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o empregador seja um 
subcontratante, os Estados-Membros 
devem assegurar que o contratante 
principal e qualquer subcontratante 
intermédio sejam responsáveis pelo 
pagamento de:

1. Sempre que o empregador seja um 
subcontratante, os Estados-Membros 
devem assegurar que o subcontratante 
empregador e o seu contratante sejam 
responsáveis pelo pagamento de:

Or. it
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