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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece sanções contra 
os empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular faz parte do pacote de 
medidas de política em matéria de migração tal como foi previsto no Plano de Acção sobre a 
migração legal1 e nas Prioridades da política de luta contra a imigração clandestina de 
nacionais de países terceiros /2006/2. Esta proposta foi seguida, em 2007, pelos seguintes 
documentos:

- Comunicação da Comissão relativa à migração circular e às parcerias para a mobilidade 
entre a União Europeia e países terceiros3,

- proposta de directiva do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de
nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado4,

- proposta de Directiva do Conselho relativa a um procedimento de pedido único de 
concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros residirem e 
trabalharem no território de um Estado-Membro e a um conjunto comum de direitos 
para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado-Membro5,

- Comunicação da Comissão sobre a intensificação do combate ao trabalho não 
declarado6.

O objectivo da presente proposta é abrandar o ritmo da migração ilegal, enquanto outras 
propostas de legislação regulamentam a migração legal. As propostas referentes à
regulamentação da política de migração estabelecem distinções claras entre migração legal e 
ilegal. A presente proposta trata exclusivamente da imigração ilegal. A experiência
permite-nos afirmar que um dos mais fortes factores de atracção é a possibilidade de emprego 
na UE.

A base jurídica para a proposta é o n.º 3, alínea b), do artigo 63.º do Tratado CE.

As estimativas sobre o número de nacionais de países terceiros na UE variam entre 4,5 e 8 
milhões. O trabalho clandestino está concentrado em determinados sectores: construção civil, 
agricultura, serviços de limpeza e hotelaria/restauração.

O Parlamento Europeu, na sua resolução intitulada "A luta contra a imigração clandestina de 
nacionais de países terceiros", convida a União Europeia e os Estados-Membros a 
"combaterem energicamente o emprego ilegal que atinge os imigrantes, através da imposição 
de sanções aos empregadores e do reforço das inspecções nos locais de trabalho, utilizando os 
recursos humanos e materiais necessários para lutar contra a contratação ilegal e fomentar a 
protecção dos imigrantes."

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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A proposta segue dois princípios fundamentais:

 As sanções por contratação de imigrantes clandestinos devem ser proporcionais, 
dissuasivas e eficazes,

 Deve ser aplicado o princípio da solidariedade.

São indubitavelmente necessárias definições, abordagens e normas mínimas comuns de luta 
contra a imigração clandestina como base para a política europeia comum de imigração.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estas disposições não se devem aplicar 
aos nacionais de países terceiros que não se 
encontrem em situação irregular. Deste 
modo, não são abrangidos os nacionais de 
países terceiros membros da família de 
cidadãos da União que exercem o seu 
direito à livre circulação na Comunidade e 
os que, ao abrigo dos acordos existentes 
entre a Comunidade e os seus Estados-
Membros, por um lado, e os países de que 
são nacionais, por outro, gozam de um 
direito de livre circulação equivalente ao 
dos cidadãos da União. Também são 
excluídos os nacionais de países terceiros 
que se encontrem numa situação abrangida 
pelo direito comunitário, como o caso dos 
trabalhadores empregados legalmente num 
Estado-Membro que são enviados por um 
prestador de serviços para outro Estado-
Membro no contexto da prestação de 
serviços.

(4) Estas disposições não se devem aplicar 
aos nacionais de países terceiros que não se 
encontrem em situação irregular. Deste 
modo, não são abrangidos os nacionais de 
países terceiros que residem legalmente 
num Estado-Membro, mas que não são 
autorizados a trabalhar no seu território, 
os nacionais de países terceiros que são 
membros da família de cidadãos da União 
que exercem o seu direito à livre circulação 
na Comunidade e os que, ao abrigo dos 
acordos existentes entre a Comunidade e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e os 
países de que são nacionais, por outro, 
gozam de um direito de livre circulação 
equivalente ao dos cidadãos da União. 
Também são excluídos os nacionais de 
países terceiros que se encontrem numa 
situação abrangida pelo direito 
comunitário, como o caso dos 
trabalhadores empregados legalmente num 
Estado-Membro que são enviados por um 
prestador de serviços para outro Estado-
Membro no contexto da prestação de 
serviços.

Or. sk
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Justificação

A primeira parte desta alteração (substituição de "neoprávnene" por "oprávnene") é apenas 
uma correcção linguística e não diz respeito às outras línguas.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de fazer respeitar a proibição 
geral e impedir as infracções, os Estados-
Membros devem estabelecer sanções 
adequadas. Estas devem incluir sanções 
financeiras e a contribuição para as 
despesas de repatriamento dos nacionais 
de países terceiros em situação irregular.

(7) A fim de fazer respeitar a proibição 
geral e impedir as infracções, os Estados-
Membros devem estabelecer sanções 
adequadas. Estas devem incluir sanções 
financeiras. Quando fixarem o montante 
das sanções financeiras, os 
Estados-Membros poderão levar em 
consideração a necessidade de compensar 
o encargo resultante da sua obrigação de 
assegurar que os empregadores paguem 
qualquer salário em dívida ao nacional de 
um país terceiro empregado ilegalmente e, 
se for caso disso, os custos de remeter os 
pagamentos para o país para onde 
regressou o nacional de um país terceiro 
empregado ilegalmente, ou para onde foi 
repatriado ou deportado.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) ) Em qualquer caso, deve exigir-se ao 
empregador que pague aos nacionais dos 
países terceiros qualquer salário em dívida 
pelo trabalho realizado e quaisquer 
impostos e contribuições para a 
segurança social ainda por pagar.

(8) Em qualquer caso, deve exigir-se ao 
empregador que pague aos nacionais dos 
países terceiros qualquer salário em dívida 
pelo trabalho realizado. Se esse salário não 
puder ser determinado, deverá basear-se, 
por defeito, no salário mínimo fixado pela 
legislação nacional, ou, caso a legislação 
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nacional não estabeleça nenhum salário 
mínimo, no nível de remuneração 
equivalente considerado com sendo o 
rendimento mínimo que dá aos cidadãos 
do Estado-Membro em questão direito à 
assistência social nesse Estado-Membro, 
ou basear-se nos acordos colectivos ou 
nas práticas em vigor no sector pertinente 
do Estado-Membro em que o empregador 
se encontra estabelecido. O empregador 
deverá ser igualmente obrigado a pagar, 
se for caso disso, quaisquer custos 
resultantes do envio do salário em dívida 
para o país para onde regressou o 
nacional do país terceiro empregado 
ilegalmente, ou para onde foi repatriado 
ou deportado.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os empregadores também devem ser 
obrigados a pagar ao Estado-Membro 
onde se encontram estabelecidos uma 
quantia igual aos impostos e às 
contribuições para a segurança social que 
teriam pago se o nacional de um país 
terceiro empregado ilegalmente tivesse 
estado empregado legalmente.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dada a prevalência da 
subcontratação em certos sectores 
afectados, é necessário assegurar que 
todas as empresas numa cadeia de 
subcontratação são responsáveis 
solidariamente pelo pagamento das 
sanções financeiras impostas a um 
empregador no final da cadeia que 
empregue nacionais de países terceiros 
em situação irregular.

Suprimido

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As infracções penais devem ser 
puníveis por sanções eficazes, 
proporcionais e dissuasivas, que serão 
também aplicáveis às pessoas colectivas na 
Comunidade, já que muitos empregadores 
são pessoas colectivas.

(17) As infracções penais devem ser 
puníveis por sanções eficazes, 
proporcionais e dissuasivas, que serão
aplicáveis aos empregadores na 
Comunidade, sejam eles pessoas 
singulares ou colectivas, e incluindo os 
representantes legais de pessoas 
colectivas.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar um nível de 
execução suficiente e evitar diferenças 
significativas entre os Estados-Membros 
no que diz respeito ao grau de 
cumprimento, deve-se inspeccionar uma 
certa proporção de empresas estabelecidas 
em cada Estado-Membro.

(20) A fim de assegurar um nível de 
execução satisfatório da presente 
Directiva e reduzir ao máximo diferenças
entre os Estados-Membros no que diz 
respeito ao grau de cumprimento, deve-se 
inspeccionar uma certa proporção de 
empresas estabelecidas em cada Estado-
Membro. Essas inspecções poderão ser 
efectuadas no quadro de outras 
actividades de inspecção, tais como a 
monitorização do cumprimento das 
disposições em matéria de saúde e 
segurança no local de trabalho.

Or. en

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) "Emprego", o exercício de actividades 
remuneradas e sob a direcção de outra 
pessoa;

b) "Emprego", o exercício de actividades 
que são ou devem ser remuneradas nos 
termos da legislação nacional aplicável,
para, ou sob a direcção de, um 
empregador;

Or. en
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) "Empregador", qualquer pessoa, 
incluindo pessoas colectivas, para quem e 
sob cuja direcção um nacional de um país 
terceiro exerce actividades remuneradas;

e) "Empregador", qualquer pessoa singular 
ou colectiva para quem ou sob cuja 
direcção um nacional de um país terceiro 
exerce actividades que são ou devem ser 
remuneradas nos termos da legislação 
nacional aplicável. Esta definição deve 
aplicar-se a agências de trabalho
temporário;

Or. en

Justificação

O empregador deve ser definido como pessoa singular ou colectiva, incluindo agências de 
trabalho temporário.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) "pessoa colectiva", qualquer 
entidade jurídica que tenha o estatuto de 
pessoa colectiva nos termos da legislação 
nacional aplicável, com excepção de 
Estados ou organismos públicos no 
exercício do poder público e de 
organizações internacionais públicas.

Or. en

Justificação

A Directiva não deverá abranger algumas pessoas colectivas, tais como organismos públicos 
estatais e organizações internacionais públicas.
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) "Subcontratante", uma pessoa singular 
ou colectiva em quem é delegada a 
execução de toda ou parte das obrigações 
de um contrato prévio.

Suprimida

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exigir aos nacionais de países terceiros a 
apresentação de uma autorização de 
residência ou de outra autorização de 
estada válida para o período de emprego 
em questão;

a) Exigir aos nacionais de países terceiros 
que apresentem uma autorização de 
residência válida ou outra autorização de 
estada para o período de emprego em 
questão antes do início do seu emprego;

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Copiar ou registar o conteúdo da 
autorização de residência ou de outra 
autorização de estada antes do início do 
emprego;

b) conservar durante todo o período do 
emprego e pelo menos até um ano depois 
do seu termo uma cópia ou registo da 
autorização de residência ou de outra 
autorização de estada, à disposição das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros para fins de inspecção;
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Or. en

Justificação

Consideramos necessário conservar a cópia ou o registo também durante pelo menos um ano 
após a duração do emprego, a fim de facilitar eventuais inspecções.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Conservar, pelo menos durante o 
período de emprego, as cópias ou registos 
dessas autorizações para eventual 
inspecção pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.

Suprimida

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Notificar as autoridades competentes 
designadas pelos Estados-Membros tanto 
do início como da duração estimada do 
emprego de nacionais de países terceiros, 
num prazo estabelecido por cada 
Estado-Membro, o qual, excepto em casos 
devidamente justificados, não deverá 
exceder dez dias antes do início do 
emprego;

Or. en

(Esta alteração refere elementos do n.º 2)
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Justificação

Para evitar os mal-entendidos em matéria de execução, a legislação nacional deverá 
estabelecer um prazo para notificar as autoridades competentes.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Notificar as autoridades competentes 
designadas pelos Estados-Membros do 
termo do emprego de nacionais de países 
terceiros, num prazo estabelecido por 
cada Estado-Membro, o qual, excepto em 
casos devidamente justificados, não
deverá exceder dez dias após o termo do 
emprego;

Or. en

Justificação

Para evitar os mal-entendidos em matéria de execução, a legislação nacional deverá 
estabelecer um prazo para notificar as autoridades competentes.

Alteração 17

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.

Suprimido

Or. en
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(Esta disposição é agora tida em conta pelo n.º 1 - alínea c-A) (nova), tal como sugerido pelo 
Parlamento Europeu)

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que se considera que os empregadores 
cumpriram as suas obrigações nos termos 
da alínea a) do n.º 1, salvo se o documento 
apresentado como autorização de 
residência ou outra autorização de estada 
for manifestamente falso.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que se considera que os empregadores 
cumpriram as suas obrigações nos termos 
do n.º 1, excepto se o documento 
apresentado como autorização de 
residência válida ou outra autorização de 
estada contiver anomalias tais, que não 
possam passar despercebidas a um 
empregador razoavelmente atento, ou se 
se apurar que não é possível que o 
empregador não se tenha apercebido da 
falsificação do documento em questão.

Or. en

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido

Efeito do cumprimento das obrigações do 
empregador

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os empregadores não são 
considerados responsáveis por infringir o 
artigo 3.° quando demonstrarem que 
cumpriram as obrigações estabelecidas no 
artigo 4.°.
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Or. en

Justificação

O artigo é obsoleto.

Alteração 20

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.

Suprimida

Or. en

Justificação

Não se pode impor aos empregadores a responsabilidade pelo regresso de imigrantes 
clandestinos. A Directiva não deve imputar aos empregadores as despesas de repatriamento
de cada nacional de um país terceiro, empregado ilegalmente, nos casos em que se procede a 
esse repatriamento. No entanto, é admissível a imposição de sanções financeiras aos 
empregadores que empregam nacionais de países terceiros que se encontram em situação 
irregular, sanções essas que incluiriam também o custo do repatriamento.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer remuneração em dívida ao 
nacional do país terceiro empregado 
ilegalmente;

a) Qualquer remuneração em dívida ao 
nacional do país terceiro empregado 
ilegalmente. Partir-se-á do princípio de 
que o nível de remuneração acordado
tenha sido o salário mínimo estabelecido 
pela legislação nacional, a menos que o 
empregado possa provar o contrário. Nos 
Estados-Membros em que não esteja 
estabelecido o valor do salário mínimo, o 



PE404.765v01-00 16/26 PA\718452PT.doc

PT

nível de remuneração acordado será 
determinado por referência ao 
rendimento mínimo que dá aos cidadãos 
do Estado-Membro em questão direito à 
assistência social nesse Estado-Membro, 
ou será consentâneo com acordos ou 
práticas colectivos aplicáveis no sector 
pertinente;

Or. en

Justificação

Serão pagos ao trabalhador todos os salários em atraso, com base no pressuposto de que o 
contrato foi assinado por um período de pelo menos seis meses, excepto nos casos em que o 
empregador possa demonstrar o contrário. No caso de o salário a pagar ao trabalhador não 
poder ser determinado por outros meios, o método de cálculo basear-se-á, pelo menos, no 
salário mínimo ou no salário acordado colectivamente num sector específico.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um montante igual aos impostos e 
contribuições para a segurança social que o 
empregador teria pago se o nacional de 
um país terceiro tivesse estado legalmente 
empregado, incluindo as respectivas 
multas; e

Or. en

Justificação

O pagamento de um determinado montante, que será equivalente aos impostos e 
contribuições para a segurança social que o empregador teria pago se o trabalhador ilegal 
tivesse estado legalmente empregado, com o mesmo pressuposto de um período de contrato 
de pelo menos seis meses que foi referido no caso anterior.
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Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se for caso disso, quaisquer despesas 
resultantes do envio do pagamento em 
atraso para o país ao qual o nacional do 
país terceiro tenha regressado ou para 
onde tenha sido repatriado ou deportado.

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação da alínea a) do 
n.° 1, os Estados-Membros devem:

2. Para efeitos da aplicação da alínea a) do 
n.° 1, os Estados-Membros devem pôr em 
prática mecanismos para assegurar que os 
procedimentos necessários para reclamar o 
pagamento das remunerações pendentes 
sejam desencadeados automaticamente sem 
que o nacional do país terceiro tenha de 
apresentar uma queixa.

a) Pôr em prática mecanismos para 
assegurar que os procedimentos 
necessários para reclamar o pagamento das 
remunerações pendentes sejam
desencadeados automaticamente sem que o 
nacional do país terceiro tenha de 
apresentar uma queixa;

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.

2-A. Para efeitos da aplicação das alíneas 
a) e b) do n.º 1, os Estados-Membros 
devem partir do pressuposto de que a 
relação de trabalho tem, no mínimo, seis 
meses de duração, a menos que o 
empregador ou o empregado prove o 
contrário.
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Or. en

Alteração 25

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. en

Justificação

Disposição semelhante está incluída na Directiva 2004/81/CE relativa às pessoas que sejam 
vítimas do tráfico de seres humanos. Neste caso – com excepção das vítimas do tráfico de 
seres humanos, objecto da regulamentação atrás referida – tal regulamentação é 
considerada inadequada.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 8 – parte 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 os 
empregadores que infrinjam o artigo 3.º 
no decurso das suas actividades 
profissionais sejam também objecto, nos 
casos em que isso for adequado, das 
seguintes medidas:

Or. en
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Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exclusão do direito a benefícios, 
auxílios ou subsídios públicos por um 
período máximo de cinco anos;

a) Exclusão do direito a benefícios, 
auxílios ou subsídios públicos, incluindo 
financiamento comunitário gerido por 
Estados-Membros, por um período 
máximo de cinco anos;

Or. en

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 8 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Encerramento temporário ou 
permanente dos estabelecimentos que 
tenham sido utilizados para cometer a 
infracção.

d) Encerramento temporário ou 
permanente dos estabelecimentos que 
tenham sido utilizados para cometer a 
infracção, ou a retirada temporária ou 
permanente de uma licença para o 
exercício das actividades comerciais em 
questão, se justificados, em particular,
pela gravidade da situação ou pela 
percentagem de nacionais de países 
terceiros ilegalmente empregados pelo 
empregador em questão.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º
Subcontratação

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:
a) Qualquer sanção aplicada ao abrigo do 
artigo 6.º e
b) Eventuais pagamentos em atraso nos 
termos do artigo 7.º.
2. Em conformidade com o disposto no n.º
1, o contratante principal e qualquer 
subcontratante intermédio são 
solidariamente responsáveis, sem prejuízo 
do disposto na legislação nacional em 
matéria de direito de regresso.

Suprimido

Or. en

Justificação

Misturar uma relação entre empresas no domínio do fornecimento de serviços (sujeita ao 
direito comercial e/ou civil) com uma relação laboral no seio de uma empresa entre o 
empregador e os seus empregados (sujeita ao direito do trabalho) não constitui uma boa 
razão para alargar a responsabilidade do principal fornecedor do serviço aos 
subcontratantes. Na prática, nenhuma pessoa colectiva pode ser responsável por outra. O 
verdadeiro problema da cadeia de subcontratantes deverá ser resolvido por meio de 
inspecções.
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A infracção subsiste ou é repetida depois 
de as autoridades nacionais competentes ou 
os tribunais, no prazo de dois anos, terem 
efectuado duas constatações de que o 
empregador infringiu o disposto no artigo 
3.º;

a) A infracção subsiste ou é repetida depois 
de as autoridades nacionais competentes ou 
os tribunais adoptarem duas decisões 
finais distintas, segundo as quais o 
empregador foi considerado responsável 
pela infracção do disposto no artigo 3.°, 
referindo-se essas decisões a factos 
ocorridos num período de dois anos;

Or. en

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A infracção diz respeito a um número 
significativo de nacionais de países 
terceiros empregados ilegalmente, sendo 
este o caso se, pelo menos, quatro 
nacionais de países terceiros forem 
empregados ilegalmente;

b) A infracção diz respeito a um número 
significativo de nacionais de países 
terceiros empregados ilegalmente, sendo 
este o caso se, pelo menos, quatro 
nacionais de países terceiros forem 
empregados ilegalmente;

Or. en

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a participação nos actos mencionados 
no n.º 1 ou a instigação da sua prática 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a participação ou a cumplicidade nos 
actos mencionados no n.º 1 ou a instigação
ou encobrimento da sua prática constitui 
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constitui uma infracção penal. uma infracção penal.

Or. en

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 13 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A exclusão do direito a benefícios ou
auxílios públicos;

a) A exclusão do direito a benefícios,
auxílios ou subsídios públicos, incluindo 
financiamento comunitário gerido por 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que respeita às infracções penais 
abrangidas pelo n.º 1, alínea d), do artigo 
10.º, devem os Estados-Membros, em 
conformidade com os artigos 4.º a 15.º da 
Directiva 2004/81/CE, conceder 
autorizações de residência de duração 
limitada, em função da duração dos 
procedimentos nacionais relevantes, aos
nacionais de países terceiros que sejam 
vítimas de  tráfico de seres humanos e que 
cooperem em procedimentos contra o 
empregador.

Or. en
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Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 15 –n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, todos os anos, pelo menos 10% das 
empresas registadas no seu território são 
sujeitas a inspecções a fim de controlar o 
emprego de nacionais de países terceiros 
em situação irregular.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são efectuadas no seu território
inspecções eficazes e adequadas a fim de 
controlar o emprego de nacionais de países 
terceiros em situação irregular.

Or. en

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A selecção das empresas a inspeccionar 
baseia-se numa avaliação do risco a 
efectuar pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros, tendo em conta 
factores como o sector em que a empresa 
opera e qualquer registo anterior da 
ocorrência de infracção.

2. Os Estados-Membros, com base em
avaliações do risco, devem identificar 
periodicamente os sectores de actividade 
em que prevalece, no seu território, o 
emprego de nacionais de países terceiros 
em situação irregular. Os 
Estados-Membros deverão divulgar os 
sectores identificados em consequência 
dessas avaliações do risco.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão avaliar o risco de concentração do emprego de imigrantes 
ilegais em diferentes sectores. Isso ajudará a concentrar as inspecções nesses sectores, onde 
o risco é maior, o que permite diminuir a percentagem das inspecções solicitadas, 
contribuindo dessa forma para reduzir os custos de aplicação das medidas previstas pela 
presente directiva.
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Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em cada um dos sectores
identificados nos termos do n.º 2, os 
Estados-Membros deverão assegurar que, 
ao abrigo do n.º 2-B, pelo menos 5% dos 
locais de emprego fiquem sujeitos a 
inspecções anuais, a fim de controlar o 
emprego de nacionais de países terceiros 
em situação irregular.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão avaliar o risco de concentração do emprego de imigrantes 
ilegais em diferentes sectores. Isso ajudará a concentrar as inspecções nesses sectores, onde 
o risco é maior, o que permite diminuir a percentagem das inspecções solicitadas, 
contribuindo dessa forma para reduzir os custos de aplicação das medidas previstas pela 
presente directiva.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros deverão atingir 
o nível de 5% referido no n.º 2-A até...*
*três anos a contar da data da entrada em vigor da 
presente Directiva.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. No caso de trabalhadores destacados 
que sejam nacionais de países terceiros, 
os serviços de inspecção dos 
Estados-Membros podem fazer uso da 
cooperação e do intercâmbio de 
informações previstos na Directiva 
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, a 
fim de verificar se os nacionais de países 
terceiros em questão estão empregados
regularmente no Estado-Membro de 
origem.

*JO L 18 de 21.1.1997, p. 1

Or. en

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.º, 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 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 sectores identificados em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 15.º, os dados e os resultados das 
inspecções realizadas em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do artigo 15.º, bem 
como informações pormenorizadas sobre 
as medidas aplicadas ao abrigo do artigo 
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8.°.

Or. en

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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, no prazo de doze 
meses após a recepção dos relatórios 
apresentados pelos Estados-Membros, um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Esse relatório poderá ser 
acompanhado por propostas de alteração 
da presente Directiva.

Or. en
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