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Alteração 78
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Deve facilitar-se a admissão dos 
investigadores através de um procedimento 
de admissão independente da relação 
jurídica que os una ao organismo de 
investigação de acolhimento e deixando de 
exigir uma autorização de trabalho para 
além da autorização de residência ou de um 
visto de longa duração. Este procedimento 
assenta na colaboração entre organismos de 
investigação com as autoridades dos 
Estados-Membros competentes em matéria 
de imigração, atribuindo aos primeiros um 
papel central no procedimento de 
admissão, com o intuito de facilitar e 
acelerar a entrada e a residência dos 
investigadores de países terceiros na União 
e preservando simultaneamente as 
prerrogativas dos Estados-Membros em 
matéria de política de estrangeiros. Os 
organismos de investigação previamente 
autorizados pelos Estados-Membros devem 
poder celebrar com um nacional de um país 
terceiro uma convenção de acolhimento 
com vista à realização de um projeto de 
investigação. Os Estados-Membros devem 
emitir uma autorização com base nessa 
convenção de acolhimento, se as condições 
de entrada e de residência estiverem 
preenchidas.

(9) Deve facilitar-se a admissão dos 
investigadores através de um procedimento 
de admissão independente da relação 
jurídica que os una ao organismo de 
investigação de acolhimento e deixando de 
exigir uma autorização de trabalho para 
além da autorização de residência ou de um 
visto de longa duração. Este procedimento 
assenta na colaboração entre organismos de 
investigação com as autoridades dos 
Estados-Membros competentes em matéria 
de imigração, atribuindo aos primeiros um 
papel central no procedimento de 
admissão, com o intuito de facilitar e 
acelerar a entrada e a residência dos 
investigadores de países terceiros na União 
e preservando simultaneamente as 
prerrogativas dos Estados-Membros em 
matéria de política de estrangeiros. Os 
organismos de investigação previamente 
autorizados pelos Estados-Membros devem 
poder celebrar com um nacional de um país 
terceiro uma convenção de acolhimento, 
incluindo, se for caso disso, um contrato 
de trabalho, com vista à realização de um 
projeto de investigação. Os 
Estados-Membros devem emitir uma 
autorização com base nessa convenção de 
acolhimento, se as condições de entrada e 
de residência estiverem preenchidas.

Or. en

Alteração 79
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores nacionais de países 
terceiros, os membros da família dos 
investigadores, tal como definido na 
Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativa ao direito ao 
reagrupamento familiar, devem ser 
igualmente admitidos em conjunto com 
eles. Devem beneficiar das disposições em 
matéria de mobilidade no interior da União 
e ter também acesso ao mercado trabalho.

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores e estudantes
nacionais de países terceiros, os membros 
da família dos investigadores e estudantes, 
tal como definido na Diretiva 2003/86/CE 
do Conselho, de 22 de setembro de 2003, 
relativa ao direito ao reagrupamento 
familiar, devem ser igualmente admitidos 
em conjunto com eles. Devem beneficiar 
das disposições em matéria de mobilidade 
no interior da União e ter também acesso 
ao mercado trabalho.

Or. en

Alteração 80
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores nacionais de países 
terceiros, os membros da família dos 
investigadores, tal como definido na 
Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativa ao direito ao 
reagrupamento familiar, devem ser 
igualmente admitidos em conjunto com 
eles. Devem beneficiar das disposições em 
matéria de mobilidade no interior da União 
e ter também acesso ao mercado trabalho.

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores nacionais de países 
terceiros, os membros da família dos 
investigadores, tal como definido na 
Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativa ao direito ao 
reagrupamento familiar, devem ser 
igualmente admitidos em conjunto com 
eles. Devem beneficiar das disposições em 
matéria de mobilidade no interior da União 
e ter também acesso ao mercado trabalho.
Além disso, os Estados-Membros devem 
considerar a criação de centros de 
informação nos países terceiros, bem 
como no seu território, onde os 
investigadores, estudantes, estagiários e 
«au pair» possam facilmente obter todas 
as informações relacionadas com os seus 
direitos em matéria de acesso ao mercado 
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de trabalho, segurança social e 
autorização de residência.

Or. en

Alteração 81
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem ser encorajados 
a considerar como investigadores os 
candidatos a doutoramento.

(12) Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem considerar como 
investigadores os candidatos a 
doutoramento e como estudantes os alunos 
do ensino secundário técnico e 
profissional.

Or. en

Alteração 82
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem ser encorajados a 
considerar como investigadores os 
candidatos a doutoramento.

(12) Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem ser encorajados a 
considerar como investigadores os 
candidatos a doutoramento, podendo 
igualmente julgar adequados para efeitos 
específicos de investigação outros graus 
de ensino ou experiências profissionais.

Or. en

Alteração 83
Nadja Hirsch
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Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros podem impor 
aos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos de autorização. 
Essas taxas devem ser proporcionadas à 
finalidade da estadia.

(25) Os Estados-Membros podem impor 
aos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos de autorização. 
Essas taxas devem ser proporcionadas à 
finalidade da estadia, a fim de realçar uma 
postura de bom acolhimento e de evitar 
efeitos dissuasores.

Or. en

Alteração 84
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A admissão para os efeitos enunciados 
na presente diretiva pode ser recusada por 
motivos devidamente justificados. Em 
particular, poderá ser recusada se um 
Estado-Membro considerar, com base 
numa avaliação dos factos, num caso 
individual, que o nacional de país terceiro 
em causa representa uma potencial ameaça 
para a ordem pública, a segurança 
pública ou a saúde pública.

(28) A admissão para os efeitos enunciados 
na presente diretiva pode ser recusada por 
motivos devidamente justificados. Em 
particular, poderá ser recusada se um 
Estado-Membro considerar, com base 
numa avaliação dos factos, num caso 
individual, que o nacional de país terceiro 
em causa representa uma potencial ameaça 
para a ordem pública ou a segurança 
pública.

Or. en

Alteração 85
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) As autoridades nacionais devem 
informar os nacionais de países terceiros 
que requeiram a admissão nos 
Estados-Membros, ao abrigo da presente 
diretiva, da sua decisão sobre o pedido. 
Devem pronunciar-se por escrito o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
60 dias a contar da data de apresentação do 
pedido, ou o mais tardar até 30 dias a 
contar da mesma data se os requerentes 
forem investigadores ou estudantes do 
ensino superior abrangidos por programas 
da União que incluem medidas de 
mobilidade.

(30) As autoridades nacionais devem 
informar os nacionais de países terceiros 
que requeiram a admissão nos 
Estados-Membros, ao abrigo da presente 
diretiva, da sua decisão sobre o pedido. 
Devem pronunciar-se por escrito o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
90 dias a contar da data de apresentação do 
pedido, ou o mais tardar até 45 dias a 
contar da mesma data se os requerentes 
forem investigadores ou estudantes do 
ensino superior abrangidos por programas 
da União que incluem medidas de 
mobilidade.

Or. en

Alteração 86
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Deve ser facilitada a mobilidade no 
interior da União dos investigadores, 
estudantes do ensino superior e estagiários 
remunerados nacionais de países terceiros. 
No respeitante aos investigadores, a 
presente diretiva deve melhorar as regras 
relativas ao prazo durante o qual a 
autorização concedida pelo primeiro 
Estado-Membro é válida para as estadias 
num segundo Estado-Membro sem ser 
exigida uma nova convenção de 
acolhimento. As melhorias devem dizer 
respeito à situação dos estudantes do 
ensino superior e à nova categoria de 
estagiários remunerados, autorizando-os a 
permanecer num segundo Estado-Membro 
por períodos entre três e seis meses, desde 
que preencham as condições gerais 
estabelecidas na presente diretiva. No 

(31) Deve ser facilitada a mobilidade no 
interior da União dos investigadores, 
estudantes do ensino superior e estagiários 
remunerados e não remunerados nacionais 
de países terceiros. No respeitante aos 
investigadores, a presente diretiva deve 
melhorar as regras relativas ao prazo 
durante o qual a autorização concedida 
pelo primeiro Estado-Membro é válida 
para as estadias num segundo 
Estado-Membro sem ser exigida uma nova 
convenção de acolhimento. As melhorias 
devem dizer respeito à situação dos 
estudantes do ensino superior e à nova 
categoria de estagiários remunerados, 
autorizando-os a permanecer num segundo 
Estado-Membro por períodos entre três e 
seis meses, desde que preencham as 
condições gerais estabelecidas na presente 
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respeitante aos estagiários nacionais de 
países terceiros que entram na União 
transferidos dentro de empresas, 
aplicam-se as disposições específicas em 
matéria de mobilidade no interior da 
União, elaboradas de acordo com a 
natureza da respetiva transferência em 
conformidade com a [Diretiva 2013/xx/UE 
relativa às transferências de trabalhadores 
dentro das empresas].

diretiva. No respeitante aos estagiários 
nacionais de países terceiros que entram na 
União transferidos dentro de empresas, 
aplicam-se as disposições específicas em 
matéria de mobilidade no interior da 
União, elaboradas de acordo com a 
natureza da respetiva transferência em 
conformidade com a [Diretiva 2013/xx/UE 
relativa às transferências de trabalhadores 
dentro das empresas].

Or. en

Alteração 87
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram melhor parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, deve ser-lhes 
dado acesso facilitado ao mercado de 
trabalho, nas condições fixadas na presente 
diretiva , de um mínimo de 20 horas por 
semana . O princípio do acesso dos 
estudantes do ensino superior ao mercado 
de trabalho deve constituir uma regra 
geral; todavia, em circunstâncias 
excecionais, os Estados-Membros devem 
poder ter em conta a situação dos 
respetivos mercados de trabalho 
nacionais , embora tal não deva constituir 
um motivo para negar completamente o 
direito ao trabalho.

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram melhor parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, deve ser-lhes 
dado acesso facilitado ao mercado de 
trabalho, nas condições fixadas na presente 
diretiva , de um mínimo de 20 horas por 
semana . O princípio do acesso dos 
estudantes do ensino superior ao mercado 
de trabalho deve constituir uma regra geral.

Or. en

Alteração 88
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram melhor parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, deve ser-lhes 
dado acesso facilitado ao mercado de 
trabalho, nas condições fixadas na presente 
diretiva, de um mínimo de 20 horas por 
semana. O princípio do acesso dos 
estudantes do ensino superior ao mercado 
de trabalho deve constituir uma regra geral; 
todavia, em circunstâncias excecionais, os 
Estados-Membros devem poder ter em 
conta a situação dos respetivos mercados 
de trabalho nacionais, embora tal não deva 
constituir um motivo para negar 
completamente o direito ao trabalho.

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram melhor parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, deve ser-lhes 
dado acesso facilitado ao mercado de 
trabalho, nas condições fixadas na presente 
diretiva, de um mínimo de 10 horas por 
semana. O princípio do acesso dos 
estudantes do ensino superior ao mercado 
de trabalho deve constituir uma regra geral; 
todavia, em circunstâncias excecionais, os 
Estados-Membros devem poder ter em 
conta a situação dos respetivos mercados 
de trabalho nacionais, embora tal não deva 
constituir um motivo para negar 
completamente o direito ao trabalho.

Or. en

Alteração 89
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Enquanto componente dos esforços 
para assegurar uma mão-de-obra 
qualificada para o futuro, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante 12 meses após o 
termo da autorização inicial. Devem 
conceder a mesma autorização aos 
investigadores após conclusão dos 
respetivos projetos de investigação, tal 
como definidos na convenção de 
acolhimento. Esta prática não deve, 
todavia, equivaler a um direito automático 

(34) Enquanto componente dos esforços 
para assegurar uma mão-de-obra 
qualificada para o futuro, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante pelo menos 18
meses após o termo da autorização inicial. 
Devem conceder a mesma autorização aos 
investigadores após conclusão dos 
respetivos projetos de investigação, tal 
como definidos na convenção de 
acolhimento. Esta prática não deve, 
todavia, equivaler a um direito automático 
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de acesso ao mercado trabalho e de criação 
de uma empresa. Pode ser-lhes exigido que 
apresentem elementos de prova em 
conformidade com o artigo 24.°.

de acesso ao mercado trabalho e de criação 
de uma empresa. Pode ser-lhes exigido que 
apresentem elementos de prova em 
conformidade com o artigo 24.°.

Or. en

Alteração 90
Emer Costello

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Enquanto componente dos esforços 
para assegurar uma mão-de-obra 
qualificada para o futuro, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante 12 meses após o 
termo da autorização inicial. Devem 
conceder a mesma autorização aos 
investigadores após conclusão dos 
respetivos projetos de investigação, tal 
como definidos na convenção de 
acolhimento. Esta prática não deve, 
todavia, equivaler a um direito automático 
de acesso ao mercado trabalho e de criação 
de uma empresa. Pode ser-lhes exigido que 
apresentem elementos de prova em 
conformidade com o artigo 24.°

(34) A fim de aumentar a sua atratividade 
enquanto destino de estudo e como
componente dos esforços para assegurar 
uma mão-de-obra qualificada para o futuro, 
os Estados-Membros devem autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante 12 meses após o 
termo da autorização inicial. Devem 
conceder a mesma autorização aos 
investigadores após conclusão dos 
respetivos projetos de investigação, tal 
como definidos na convenção de 
acolhimento. Esta prática não deve, 
todavia, equivaler a um direito automático 
de acesso ao mercado trabalho e de criação 
de uma empresa. Pode ser-lhes exigido que 
apresentem elementos de prova em 
conformidade com o artigo 24.°

Or. en

Alteração 91
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 35
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Texto da Comissão Alteração

(35) As disposições da presente diretiva 
não afetam a competência dos 
Estados-Membros relativa à regulação do 
número de nacionais de países terceiros 
admitidos no seu território para efeitos de 
emprego.

Suprimido

Or. en

Alteração 92
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.° do Tratado. Estas
categorias de pessoas têm direito a 
beneficiar de igualdade tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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-Membro. Devem ser mantidos a 
favor dos investigadores que são 
nacionais de países terceiros, para além 
dos direitos concedidos ao abrigo da 
Diretiva 2011/98/UE, direitos mais 
favoráveis a nível da igualdade de 

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.° do Tratado. Algumas 
destas categorias de pessoas têm direito a 
beneficiar de igualdade tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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-Membro. Atualmente, a Diretiva 
2011/98/UE prevê que os 
Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento quanto a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, possibilidade esta que também 



PE519.478v01-00 12/42 AM\1002688PT.doc

PT

tratamento em relação aos nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento no 
respeitante a ramos da segurança social, 
tal como definido no Regulamento (CE) 
n.° 883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. Atualmente, 
a Diretiva 2011/98/UE prevê que os 
Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento quanto a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, possibilidade esta que pode ser 
prejudicial aos investigadores. Além disso, 
independentemente de saber se é a 
legislação da União ou o direito nacional 
do Estado-Membro de acolhimento que 
deve conceder o acesso ao mercado de 
trabalho aos nacionais de países terceiros 
que são estudantes do ensino secundário, 
voluntários, estagiários não remunerados e 
pessoas colocadas au pair, estes devem 
igualmente beneficiar de direitos à 
igualdade tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.

deverá ser aplicável aos investigadores. 
Além disso, independentemente de saber se 
é a legislação da União ou o direito 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento que deve conceder o acesso ao 
mercado de trabalho aos nacionais de 
países terceiros que são estudantes do 
ensino secundário, voluntários, estagiários 
não remunerados e pessoas colocadas au 
pair, estes devem igualmente beneficiar de 
direitos à igualdade tratamento em relação 
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.

Or. en

Alteração 93
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.° do Tratado. Estas 
categorias de pessoas têm direito a 

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.° do Tratado. Estas 
categorias de pessoas têm direito a 
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beneficiar de igualdade tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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-Membro. Devem ser mantidos a 
favor dos investigadores que são nacionais 
de países terceiros, para além dos direitos 
concedidos ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE, direitos mais favoráveis a 
nível da igualdade de tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento no respeitante a ramos da 
segurança social, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social. Atualmente, a Diretiva 2011/98/UE 
prevê que os Estados-Membros podem 
restringir a igualdade de tratamento quanto 
a ramos da segurança social, incluindo as 
prestações familiares, possibilidade esta 
que pode ser prejudicial aos investigadores. 
Além disso, independentemente de saber se 
é a legislação da União ou o direito 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento que deve conceder o acesso ao 
mercado de trabalho aos nacionais de 
países terceiros que são estudantes do 
ensino secundário, voluntários, estagiários 
não remunerados e pessoas colocadas au 
pair, estes devem igualmente beneficiar de 
direitos à igualdade tratamento em relação 
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.

beneficiar de igualdade tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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-Membro. Devem ser mantidos a 
favor dos investigadores que são nacionais 
de países terceiros, para além dos direitos 
concedidos ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE, direitos mais favoráveis a 
nível da igualdade de tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento no respeitante a ramos da 
segurança social, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social. Atualmente, a Diretiva 2011/98/UE 
prevê que os Estados-Membros podem 
restringir a igualdade de tratamento quanto 
a ramos da segurança social, incluindo as 
prestações familiares, possibilidade esta 
que pode ser prejudicial aos investigadores. 
Outros grupos abrangidos por esta 
Diretiva devem também beneficiar do 
mesmo tratamento que os nacionais do
Estado-Membro no que respeita aos 
direitos de segurança social. Além disso, 
independentemente de saber se é a 
legislação da União ou o direito nacional 
do Estado-Membro de acolhimento que 
deve conceder o acesso ao mercado de 
trabalho aos nacionais de países terceiros 
que são estudantes do ensino secundário, 
voluntários, estagiários não remunerados e 
pessoas colocadas au pair, estes devem 
igualmente beneficiar de direitos à 
igualdade tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.
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Or. en

Alteração 94
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Estagiário não remunerado», o 
nacional de um país terceiro que tenha sido 
admitido no território de um 
Estado-Membro para realizar um período 
de formação não remunerada, nos termos 
da legislação nacional do Estado-Membro 
em causa;

(e) «Estagiário não remunerado», o 
nacional de um país terceiro que tenha sido 
admitido no território de um 
Estado-Membro para realizar um período 
de formação não remunerada, no âmbito 
do seu percurso de aprendizagem, nos 
termos da legislação nacional do 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 95
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Estagiário remunerado», o nacional de 
um país terceiro que tenha sido admitido 
no território de um Estado-Membro para 
realizar um período de formação em troca 
de uma remuneração, em conformidade 
com a legislação nacional do 
Estado-Membro em causa;

(f) «Estagiário remunerado», o nacional de 
um país terceiro que tenha sido admitido 
no território de um Estado-Membro para 
realizar um período de formação em troca 
de uma remuneração, em conformidade 
com a legislação nacional do 
Estado-Membro em causa e/ou com uma 
convenção coletiva aplicável no 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Voluntário», o nacional de um país 
terceiro que tenha sido admitido no 
território de um Estado-Membro para 
participar num programa de voluntariado 
reconhecido;

(g) «Voluntário», o nacional de um país 
terceiro que tenha sido admitido no 
território de um Estado-Membro para 
participar num programa de voluntariado 
reconhecido, desenvolvendo atividades 
voluntariamente, por sua livre escolha e 
por motivação própria, sem fins lucrativos 
e em prol de uma causa não lucrativa, que 
proporcionam benefícios aos voluntários, 
aos que beneficiam de serviços prestados 
por uma associação voluntária, às 
comunidades e à sociedade em geral;

Or. en

Alteração 97
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Pessoa colocada au pair», o nacional 
de um país terceiro que é acolhido
temporariamente por uma família 
residente no território de um 
Estado-Membro em troca de tarefas 
domésticas ligeiras e do cuidado de 
crianças, a fim de melhorar as suas 
aptidões linguísticas e o conhecimento do 
país de acolhimento;

(i) «Pessoa colocada au pair», o jovem
nacional de um país terceiro que é recebido
por um determinado período por uma 
família de acolhimento residente no 
território de um Estado-Membro em troca 
de tarefas domésticas ligeiras e/ou do 
cuidado de crianças, a fim de melhorar as 
suas aptidões linguísticas e o conhecimento 
do país de acolhimento;

Or. en

Alteração 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Pessoa colocada au pair», o nacional 
de um país terceiro que é acolhido 
temporariamente por uma família residente 
no território de um Estado-Membro em 
troca de tarefas domésticas ligeiras e do 
cuidado de crianças, a fim de melhorar as 
suas aptidões linguísticas e o conhecimento 
do país de acolhimento;

(i) «Pessoa colocada au pair», o nacional 
de um país terceiro que é acolhido 
temporariamente por uma família residente 
no território de um Estado-Membro em 
troca de tarefas domésticas ligeiras e/ou do 
cuidado de crianças, a fim de melhorar as 
suas aptidões linguísticas e o conhecimento 
do país de acolhimento;

Or. en

Alteração 99
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Organismo de investigação», qualquer 
tipo de organismo público ou privado que 
efetue investigação, aprovado para efeitos 
da presente diretiva por um 
Estado-Membro, na aceção da sua 
legislação ou da sua prática administrativa;

(k) «Organismo de investigação», qualquer 
tipo de empresa ou organismo público ou 
privado que efetue investigação, aprovado 
para efeitos da presente diretiva por um 
Estado-Membro, na aceção da sua 
legislação ou da sua prática administrativa;

Or. en

Alteração 100
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Remuneração», o pagamento, 
independentemente da sua forma, recebido 
em troca de serviços realizados e

(m) «Remuneração», o pagamento, 
independentemente da sua forma, recebido 
em troca de serviços realizados e 
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considerados, por força da legislação 
nacional ou de uma prática estabelecida, 
como um elemento constitutivo de uma 
relação de trabalho;

considerados, por força da legislação 
nacional e/ou de uma convenção coletiva 
aplicável, como um elemento constitutivo 
de uma relação de trabalho;

Or. en

Alteração 101
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Acordos bilaterais ou multilaterais 
celebrados entre um ou mais 
Estados-Membros e um ou mais países 
terceiros.

(b) De acordos bilaterais ou multilaterais 
entre um ou mais Estados-Membros e um 
ou mais países terceiros.

Or. en

Alteração 102
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação no respeitante aos artigos 21.°, 
22.°, 23.°, 24.°, 25.° e 29.°, especialmente 
no contexto das parcerias para a 
mobilidade .

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação.

Or. en

Alteração 103
Jean Lambert
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação no respeitante aos artigos 21.°, 
22.°, 23.°, 24.°, 25.° e 29.°, especialmente 
no contexto das parcerias para a 
mobilidade .

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação.

Or. en

Alteração 104
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) dispor de um seguro de doença para 
todos os riscos habitualmente cobertos em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
em causa;

(c) dispor de um seguro de doença para os 
riscos habitualmente cobertos em relação 
aos nacionais do Estado-Membro em 
causa;

Or. en

Alteração 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) a pedido de um Estado-Membro, 
fornecer a prova de que dispõem durante a 

(f) a pedido de um Estado-Membro, 
fornecer a prova de que dispõem durante a 
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sua estadia de recursos suficientes para 
cobrir as suas despesas de subsistência, de 
estudos e de regresso, sem prejuízo do 
exame individual de cada caso.

sua estadia de recursos suficientes para 
cobrir as suas despesas de subsistência, de 
estudos e de regresso, sem prejuízo do 
exame individual de cada caso. A 
apresentação dessa prova não será 
necessária se o nacional de um país
terceiro beneficiar de uma subvenção ou 
bolsa, tiver obtido de uma família de 
acolhimento o compromisso de o ter a seu 
cargo, tiver recebido uma oferta concreta 
de emprego ou uma oferta de uma 
organização que realize programas de 
intercâmbio de estudantes ou de 
voluntariado;

Or. en

Alteração 106
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar uma convenção de 
acolhimento assinada com um organismo 
de investigação, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2;

(a) Apresentar uma convenção de 
acolhimento assinada com um organismo 
de investigação, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2, e um contrato de 
trabalho, sempre que, de acordo com a 
legislação nacional, exista uma  relação 
de trabalho ou um certificado de bolsa;

Or. en

Alteração 107
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem aceitar, em 5. Os Estados-Membros examinam, em 
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conformidade com a sua legislação 
nacional, um pedido apresentado quando o 
interessado nacional de um país terceiro já 
se encontra no seu território.

conformidade com a sua legislação 
nacional, um pedido apresentado quando o 
interessado nacional de um país terceiro já 
se encontra no seu território.

Or. en

Alteração 108
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cabe aos Estados-Membros determinar 
se os pedidos de autorização devem ser 
apresentados pelo investigador ou pelo 
organismo de investigação em causa.

6. Cabe aos Estados-Membros determinar 
se os pedidos de autorização devem ser 
apresentados pelo investigador e pelo 
organismo de investigação em causa.

Or. en

Alteração 109
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem, entre 
outras medidas, recusar renovar ou retirar a 
aprovação a organismos de investigação 
que deixem de preencher as condições 
previstas nos n.os 2, 3 e 4, ou quando a 
aprovação tiver sido obtida de forma 
fraudulenta ou os organismos de 
investigação tiverem assinado uma 
convenção de acolhimento com um 
nacional de um país terceiro de forma 
fraudulenta ou negligente. Sempre que a 
aprovação tenha sido recusada ou retirada, 
o organismo em causa pode ser proibido de 
solicitar uma nova aprovação até um prazo 
de cinco anos a contar da data de 

6. Os Estados-Membros podem, entre 
outras medidas, recusar renovar ou retirar a 
aprovação a organismos de investigação 
que deixem de preencher as condições 
previstas nos n.os 2, 3 e 4, ou quando a 
aprovação tiver sido obtida de forma 
fraudulenta ou os organismos de 
investigação tiverem assinado uma 
convenção de acolhimento com um 
nacional de um país terceiro de forma 
fraudulenta ou com a intenção dolosa. 
Sempre que a aprovação tenha sido 
recusada ou retirada, o organismo em causa 
pode ser proibido de solicitar uma nova 
aprovação até um prazo de cinco anos a 
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publicação da decisão de retirada ou de não 
renovação.

contar da data de publicação da decisão de 
retirada ou de não renovação.

Or. en

Alteração 110
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) informações sobre a relação jurídica 
existente entre o organismo de investigação 
e o investigador;

(e) informações sobre a relação jurídica ou 
laboral existente entre o organismo de 
investigação e o investigador;

Or. en

Alteração 111
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ter assinado uma convenção de 
formação, certificada, se necessário, pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa em conformidade com a sua 
legislação ou prática administrativa, tendo 
em vista um estágio numa empresa do setor 
privado ou público ou num organismo de 
formação profissional, público ou privado, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a sua legislação ou 
prática administrativa.

(a) Ter assinado, no âmbito da sua 
aprendizagem, uma convenção de 
formação, certificada, se necessário, pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa em conformidade com a sua 
legislação ou prática administrativa, tendo 
em vista um estágio numa empresa do setor 
privado ou público ou num organismo de 
formação profissional, público ou privado, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a sua legislação ou 
prática administrativa.

Or. en
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Alteração 112
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apresentar a prova, se o 
Estado-Membro o exigir, de que 
anteriormente frequentou o ensino 
pertinente e possui as qualificações ou 
experiência profissional úteis para 
beneficiar do estágio.

Suprimido

Or. en

Alteração 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apresentar a prova, se o 
Estado-Membro o exigir, de que 
anteriormente frequentou o ensino 
pertinente e possui as qualificações ou 
experiência profissional úteis para 
beneficiar do estágio.

Suprimido

Or. en

Alteração 114
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apresentar a prova, se o 
Estado-Membro o exigir, de que 

(b) Apresentar a prova de que o período de 
estágio é parte integrante do programa de 
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anteriormente frequentou o ensino
pertinente e possui as qualificações ou 
experiência profissional úteis para 
beneficiar do estágio.

ensino seguido num estabelecimento de 
ensino do país de origem.

Or. en

Alteração 115
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o Estado-Membro o exigir, 
frequentar um curso básico da língua por 
forma a adquirir os conhecimentos 
necessários à realização do estágio.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A convenção referida na alínea a) deve 
descrever o programa de formação, 
especificar a sua duração, as condições em 
que o estagiário é acompanhado na 
realização das suas tarefas, o horário que 
deverá cumprir, a relação jurídica com a 
entidade de acolhimento e, caso o 
estagiário seja remunerado, o montante 
dessa remuneração.

A convenção referida na alínea a) deve 
descrever o programa de formação, 
especificar a sua duração, as condições em 
que o estagiário é acompanhado na 
realização das suas tarefas, o horário que 
deverá cumprir, a relação jurídica com a 
entidade de acolhimento e, caso o 
estagiário seja remunerado, o montante 
dessa remuneração e o contrato de 
trabalho.

Or. en
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Alteração 117
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem exigir à 
entidade de acolhimento uma declaração 
segundo a qual o nacional de um país 
terceiro não ocupa um lugar 
correspondente a um posto de trabalho.

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem exigir à 
entidade de acolhimento uma declaração 
segundo a qual o nacional de um país 
terceiro não ocupa um lugar 
correspondente a um posto de trabalho.

2. Os Estados-Membros podem apreciar a 
atual necessidade de mão-de-obra e 
avaliar se o nacional de um país terceiro 
ocupa um lugar correspondente a um posto 
de trabalho ou se o número de estágios 
disponíveis é suficiente para os nacionais 
do país de origem.

Or. en

Alteração 119
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o Estado-Membro de acolhimento o 
exigir expressamente, frequentar um 

Suprimido
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curso de introdução à língua, à história e 
às estruturas política e social desse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 120
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o Estado-Membro de acolhimento o 
exigir expressamente, frequentar um 
curso de introdução à língua, à história e 
às estruturas política e social desse 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 121
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro pode examinar se o 
trabalho voluntário é real ou se tem 
repercussões negativas no mercado de 
trabalho.

Or. en

Alteração 122
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Ter 17 anos no mínimo e 30 anos no 
máximo ou, em situações justificadas caso 
a caso, ter mais de 30 anos;

(a) Ter 18 anos no mínimo e 30 anos no 
máximo ou, em situações justificadas caso 
a caso, ter mais de 30 anos e não ser 
parente da família de acolhimento;

Or. en

Alteração 123
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ter 17 anos no mínimo e 30 anos no 
máximo ou, em situações justificadas caso 
a caso, ter mais de 30 anos;

(a) Ter 17 anos no mínimo e 35 anos no 
máximo. 

Or. en

Alteração 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ter 17 anos no mínimo e 30 anos no 
máximo ou, em situações justificadas caso 
a caso, ter mais de 30 anos;

(a) Ter 17 anos no mínimo;

Or. en

Alteração 125
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer prova de que a família de 
acolhimento aceita responsabilizar-se por 
si durante todo o período de permanência 
no território do Estado-Membro em causa, 
em especial no que diz respeito ao seu 
sustento, alojamento, cuidados de saúde, 
maternidade ou risco de acidente;

(b) Fornecer prova de que a família de 
acolhimento aceita responsabilizar-se por 
si durante todo o período de permanência 
no território do Estado-Membro em causa, 
em especial no que diz respeito ao seu 
sustento, alojamento, cuidados de saúde ou 
risco de acidente;

Or. en

Alteração 126
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apresentar uma convenção celebrada 
entre a pessoa colocada au pair e a família 
de acolhimento que defina os direitos e 
obrigações do interessado, incluindo 
disposições sobre o dinheiro de bolso que 
receberá e modalidades adequadas que lhe 
permitam assistir a cursos e participar nas 
tarefas quotidianas da família.

(c) Apresentar uma convenção celebrada 
entre a pessoa colocada au pair e a família 
de acolhimento que defina os direitos e 
obrigações do interessado, incluindo 
disposições sobre o dinheiro de bolso que 
receberá, o direito de ter, pelo menos, um 
dia livre completo por semana e 
modalidades adequadas que lhe permitam 
assistir a cursos e participar nas tarefas 
quotidianas da família.

Or. en

Alteração 127
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apresentar uma convenção celebrada (c) Apresentar uma convenção celebrada 
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entre a pessoa colocada au pair e a família 
de acolhimento que defina os direitos e 
obrigações do interessado, incluindo 
disposições sobre o dinheiro de bolso que 
receberá e modalidades adequadas que lhe 
permitam assistir a cursos e participar nas 
tarefas quotidianas da família.

entre a pessoa colocada au pair e a família 
de acolhimento que defina os direitos e 
obrigações do interessado, incluindo 
disposições sobre o dinheiro de bolso que 
receberá e modalidades adequadas que lhe 
permitam assistir ou exijam que assista a 
cursos e participar nas tarefas quotidianas 
da família.

Or. en

Alteração 128
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem ter outras 
questões em consideração para decidir se
uma família de acolhimento será capaz de 
assegurar um bom lar à pessoa colocada 
au pair durante a sua estadia. 

Or. en

Alteração 129
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem rejeitar um 
pedido nos seguintes casos:

Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido nos seguintes casos:

Or. en

Alteração 130
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que a entidade de acolhimento 
ou o estabelecimento de ensino tiver sido 
criado exclusivamente para facilitar a 
entrada;

(c) Sempre que a entidade de acolhimento 
ou o estabelecimento de ensino estiver a
agir com o único propósito de facilitar a 
entrada;

Or. en

Alteração 131
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sempre que existirem outras razões 
sérias para suspeitar que a entidade de 
acolhimento ou o estabelecimento de 
ensino estão a agir de forma fraudulenta;

Or. en

Alteração 132
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem retirar uma 
autorização nos seguintes casos:

Os Estados-Membros podem retirar ou 
recusar a renovação de um título de 
residência emitido com base na presente 
diretiva sempre que este tiver sido obtido 
de forma fraudulenta ou caso se verifique 
que o seu titular não preenche ou deixa 
de preencher as condições de entrada e de 
residência previstas no artigo 6.º e 
noutros artigos pertinentes da presente 
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diretiva ou permanece no território para 
efeitos diferentes daqueles para que foi 
autorizado a residir, nomeadamente nos 
seguintes casos:

Or. en

Alteração 133
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem retirar uma 
autorização nos seguintes casos:

Os Estados-Membros podem retirar uma 
autorização nos seguintes casos:

Or. en

Alteração 134
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que a entidade de acolhimento 
tiver sido criada exclusivamente para 
facilitar a entrada;

(c) Sempre que a entidade de acolhimento 
estiver a agir com o único propósito de 
facilitar a entrada;

Or. en

Alteração 135
Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Sempre que a entidade de acolhimento (d) Sempre que a entidade de acolhimento 
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não cumprir as obrigações legais em 
matéria de segurança social e/ou de 
tributação previstas na legislação nacional, 
ou se tiver sido declarada a falência ou 
outra situação de insolvência;

não cumprir as obrigações legais em 
matéria de segurança social e/ou de 
tributação previstas na legislação nacional, 
ou se tiver sido declarada a falência ou 
outra situação de insolvência. Sempre que 
tal ocorrer durante um ciclo de estudos, 
deve ser dado ao estudante um prazo 
razoável para encontrar um curso 
equivalente, por forma a permitir que 
conclua os seus estudos;

Or. en

Alteração 136
Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Sempre que os prazos máximos 
impostos em matéria de acesso dos 
estudantes do ensino superior a atividades 
económicas, ao abrigo do artigo 23.°, não 
sejam respeitados, ou se o estudante em 
causa não progredir de forma aceitável nos 
seus estudos, em conformidade com a 
legislação nacional ou a prática 
administrativa.

(f) Sempre que os prazos máximos 
impostos em matéria de acesso dos 
estudantes do ensino superior a atividades 
económicas, ao abrigo do artigo 23.°, não 
sejam respeitados, ou se o estudante em 
causa não progredir de forma aceitável nos 
seus estudos, em conformidade com a 
legislação nacional ou a prática 
administrativa, e a situação não for 
justificada por uma circunstância 
imperiosa atenuante.

Or. en

Alteração 137
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem retirar uma 2. Os Estados-Membros podem retirar uma 
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autorização por razões de ordem pública, 
de segurança pública ou de saúde pública.

autorização por razões de ordem pública 
ou de segurança pública.

Or. en

Alteração 138
Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que os prazos impostos para o 
acesso dos estudantes do ensino superior a 
atividades económicas, ao abrigo do artigo 
23.°, não sejam respeitados, ou se o 
estudante em causa não progredir de forma 
aceitável nos seus estudos, em 
conformidade com a legislação nacional ou 
a prática administrativa.

(c) Sempre que os prazos impostos para o 
acesso dos estudantes do ensino superior a 
atividades económicas, ao abrigo do artigo 
23.°, não sejam respeitados, ou se o 
estudante em causa não progredir de forma 
aceitável nos seus estudos, em 
conformidade com a legislação nacional ou 
a prática administrativa, e a situação não 
for justificada por uma circunstância 
imperiosa atenuante.

Or. en

Alteração 139
Jean Lambert

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 12.°, n.° 2, 
alínea b), da Diretiva 2011/98/UE, os 
investigadores nacionais de países terceiros 
devem beneficiar do mesmo tratamento 
que os nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento em relação a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

1. Em derrogação ao artigo 12.°, n.° 2, 
alínea b), da Diretiva 2011/98/UE, os 
investigadores e estudantes nacionais de 
países terceiros devem beneficiar do 
mesmo tratamento que os nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento em 
relação a ramos da segurança social, 
incluindo as prestações familiares, tal 
como definido no Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social.
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Or. en

Alteração 140
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 12.°, n.° 2, 
alínea b), da Diretiva 2011/98/UE, os 
investigadores nacionais de países terceiros 
devem beneficiar do mesmo tratamento 
que os nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento em relação a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

1. Os investigadores nacionais de países 
terceiros devem beneficiar do mesmo 
tratamento que os nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento em 
relação a ramos da segurança social, 
incluindo as prestações familiares, tal 
como definido no Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social, em 
conformidade com o artigo 12.º. n.º 2, 
alínea b), da Diretiva 2011/98/UE.

Or. en

Alteração 141
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Voluntários, estagiários 
remunerados e não remunerados e 
pessoas colocadas au pair, quer estejam 
ou não autorizados a trabalhar de acordo 
com a legislação da União ou o direito 
nacional, devem beneficiar do mesmo 
tratamento que os nacionais do país de 
acolhimento em matéria de ramos da 
segurança social, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.
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Or. en

Alteração 142
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os estudantes do ensino secundário, 
voluntários, estagiários não remunerados e 
pessoas colocadas au pair, quer estejam ou 
não autorizados a trabalhar em 
conformidade com a legislação da União 
ou o direito nacional, devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
acesso a bens e serviços e de prestação de 
bens e serviços disponibilizados ao 
público, exceto no que diz respeito aos 
procedimentos de obtenção de um 
alojamento previstos na legislação 
nacional.

2. Os estudantes do ensino secundário e 
superior, voluntários, estagiários não 
remunerados e pessoas colocadas au pair, 
quer estejam ou não autorizados a trabalhar 
em conformidade com a legislação da 
União ou o direito nacional, devem 
beneficiar de igualdade de tratamento em 
matéria de acesso a bens e serviços e de 
prestação de bens e serviços 
disponibilizados ao público, exceto no que 
diz respeito aos procedimentos de obtenção 
de um alojamento previstos na legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 143
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro fixa o número 
máximo de horas por semana ou de dias ou 
meses por ano em que essa atividade é 
autorizada, o qual não deve ser inferior 
a 20 horas por semana ou ao equivalente 
em dias ou meses por ano.

3. Cada Estado-Membro fixa o número 
máximo de horas por semana ou de dias ou 
meses por ano em que essa atividade é 
autorizada, o qual não deve ser inferior 
a 10 horas por semana ou ao equivalente 
em dias ou meses por ano.

Or. en
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Alteração 144
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

 Após a conclusão da investigação ou dos 
estudos no Estado-Membro, os nacionais 
de países terceiros têm o direito a 
permanecer no território do referido 
Estado-Membro durante 12 meses a fim de 
procurar emprego ou criar uma empresa, 
desde que continuem a estar preenchidas as 
condições estabelecidas no artigo 6.°, 
alínea a), e alíneas c) a f). Num prazo 
superior a três meses e inferior a seis 
meses, pode ser exigido aos nacionais de 
países terceiros que forneçam a prova de 
que continuam a procurar um emprego ou 
estão a criar uma empresa. Após um 
período de seis meses, pode ainda ser-lhes 
exigida a prova de que têm hipóteses reais 
de serem contratados ou de criarem a sua 
empresa.

Os Estados-Membros podem decidir que,
após a conclusão da investigação ou dos 
estudos no Estado-Membro, os nacionais 
de países terceiros têm o direito a 
permanecer no território do referido 
Estado-Membro por um período de 6 a 12 
meses a fim de procurar emprego ou criar 
uma empresa, desde que continuem a estar 
preenchidas as condições estabelecidas no 
artigo 6.°, alínea a), e alíneas c) a f) e que 
sejam capazes de garantir a sua 
subsistência e, se tal for o caso, a das suas 
famílias. Num prazo superior a três meses 
e inferior a seis meses, pode ser exigido 
aos nacionais de países terceiros que 
forneçam a prova de que continuam a 
procurar um emprego ou estão a criar uma 
empresa. Após um período de seis meses, 
pode ainda ser-lhes exigida a prova de que 
têm hipóteses reais de serem contratados 
ou de criarem a sua empresa.

Or. en

Alteração 145
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Após a conclusão da investigação ou dos 
estudos no Estado-Membro, os nacionais 
de países terceiros têm o direito a 
permanecer no território do referido 
Estado-Membro durante 12 meses a fim de 
procurar emprego ou criar uma empresa, 
desde que continuem a estar preenchidas as 

Após a conclusão da investigação ou dos 
estudos no Estado-Membro, os nacionais 
de países terceiros têm o direito a 
permanecer no território do referido 
Estado-Membro durante, pelo menos, 18 
meses a fim de procurar emprego ou criar 
uma empresa, desde que continuem a estar 
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condições estabelecidas no artigo 6.°, 
alínea a), e alíneas c) a f). Num prazo 
superior a três meses e inferior a seis 
meses, pode ser exigido aos nacionais de 
países terceiros que forneçam a prova de 
que continuam a procurar um emprego ou 
estão a criar uma empresa. Após um 
período de seis meses, pode ainda ser-lhes 
exigida a prova de que têm hipóteses reais 
de serem contratados ou de criarem a sua 
empresa.

preenchidas as condições estabelecidas no 
artigo 6.°, alínea a), e alíneas c) a f). Num 
prazo superior a três meses e inferior a seis 
meses, pode ser exigido aos nacionais de 
países terceiros que forneçam a prova de 
que continuam a procurar um emprego ou 
estão a criar uma empresa. Após um 
período de seis meses, pode ainda ser-lhes 
exigida a prova de que têm hipóteses reais 
de serem contratados ou de criarem a sua 
empresa.

Or. en

Alteração 146
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir que as 
empresas fundadas pelos nacionais de 
países terceiros cumpram certas 
condições, a fim de se certificarem de que 
se trata de uma empresa real.

Or. en

Alteração 147
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Após a conclusão da investigação ou 
dos estudos no Estado-Membro, os 
nacionais de países terceiros têm o direito 
a permanecer no território do referido 
Estado-Membro durante, pelo menos, 12 
meses, a fim de procurar emprego ou 
criar uma empresa, desde que continuem 
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a estar preenchidas as condições 
estabelecidas no artigo 6.°, alínea a), e 
alíneas c) a f). Num prazo superior a três 
meses e inferior a seis meses, pode ser 
exigido aos nacionais de países terceiros 
que forneçam a prova de que continuam a 
procurar um emprego ou estão a criar 
uma empresa. Após um período de seis 
meses, pode ainda ser-lhes exigida a 
prova de que têm hipóteses reais de serem 
contratados ou de criarem a sua empresa.

Or. en

Alteração 148
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

 Membros da família dos investigadores Membros da família dos investigadores e 
dos estudantes

Or. en

Alteração 149
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 3.°, n.° 1, e ao 
artigo 8.° da Diretiva 2003/86/CE, o 
reagrupamento familiar não deve estar 
subordinado à condição de o titular da 
autorização de estadia para efeitos de 
investigação ter uma perspetiva razoável de 
obter um direito de residência permanente 
e um período mínimo de residência.

1. Em derrogação ao artigo 3.°, n.° 1, e ao 
artigo 8.° da Diretiva 2003/86/CE, o 
reagrupamento familiar não deve estar 
subordinado à condição de o titular da 
autorização de estadia para efeitos de 
investigação ou de estudo ter uma 
perspetiva razoável de obter um direito de 
residência permanente e um período 



PE519.478v01-00 38/42 AM\1002688PT.doc

PT

mínimo de residência.

Or. en

Alteração 150
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao artigo 5.°, n.° 4, 
primeiro parágrafo, da Diretiva 
2003/86/CE, devem ser concedidas 
autorizações aos membros da família, 
sempre que estiverem preenchidas as 
condições para o reagrupamento familiar, 
no prazo de 90 dias a contar da data em 
que o pedido foi apresentado, e no prazo de 
60 dias a contar da data do pedido inicial 
para os membros da família de 
investigadores nacionais de países terceiros 
que participam nos programas pertinentes 
da União que incluem medidas de 
mobilidade.

3. Em derrogação ao artigo 5.°, n.° 4, 
primeiro parágrafo, da Diretiva 
2003/86/CE, devem ser concedidas 
autorizações aos membros da família, 
sempre que estiverem preenchidas as 
condições para o reagrupamento familiar, 
no prazo de 90 dias a contar da data em 
que o pedido foi apresentado, e no prazo de 
60 dias a contar da data do pedido inicial 
para os membros da família de 
investigadores e estudantes nacionais de 
países terceiros que participam nos 
programas pertinentes da União que 
incluem medidas de mobilidade.

Or. en

Alteração 151
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao artigo 13.°, n.os 2 e 3, 
da Diretiva 2003/86/CE, o período de 
validade das autorizações emitidas a favor 
dos membros da família deve ser idêntico 
ao da autorização concedida ao 
investigador, desde que o período de 

4. Em derrogação ao artigo 13.°, n.os 2 e 3, 
da Diretiva 2003/86/CE, o período de 
validade das autorizações emitidas a favor 
dos membros da família deve ser idêntico 
ao da autorização concedida ao 
investigador ou ao estudante, desde que o 
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validade dos respetivos documentos de 
viagem o permita.

período de validade dos respetivos 
documentos de viagem o permita.

Or. en

Alteração 152
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

 Direito à mobilidade entre 
Estados-Membros para os investigadores, 
estudantes do ensino superior e estagiários 
remunerados 

Direito à mobilidade entre 
Estados-Membros para os investigadores, 
estudantes do ensino superior e estagiários 
remunerados e não remunerados

Or. en

Alteração 153
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os nacionais de países terceiros que 
tenham sido admitidos como 
investigadores ao abrigo da presente 
diretiva devem ser autorizados a efetuar 
parte do seu projeto de investigação noutro 
Estado-Membro nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Os nacionais de países terceiros que 
tenham sido admitidos como 
investigadores ao abrigo da presente 
diretiva devem ser autorizados a efetuar 
parte do seu projeto de investigação noutro 
Estado-Membro, durante a vigência do 
visto de longa duração ou do título de 
residência, nas condições estabelecidas no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 154
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se o investigador permanecer noutro 
Estado-Membro até seis meses, a 
investigação pode ser efetuada com base na 
convenção de acolhimento celebrada no 
primeiro Estado-Membro, desde que o 
investigador possua recursos suficientes no 
outro Estado-Membro e não seja 
considerado uma ameaça para a ordem 
pública, a segurança pública ou a saúde 
pública no segundo Estado-Membro.

Se o investigador permanecer noutro 
Estado-Membro até seis meses, a 
investigação pode ser efetuada com base na 
convenção de acolhimento celebrada no 
primeiro Estado-Membro, desde que o 
investigador possua recursos suficientes no 
outro Estado-Membro e não seja 
considerado uma ameaça para a ordem 
pública, a segurança pública ou a saúde 
pública no segundo Estado-Membro. O 
investigador terá de permanecer, no 
mínimo, um mês no primeiro 
Estado-Membro antes de mudar a sua 
residência para outro Estado-Membro 
para prosseguir a atividade de 
investigação.  Salvo acordo em contrário, 
o instituto de investigação do primeiro 
Estado-Membro não assume quaisquer 
responsabilidades relativamente ao 
investigador enquanto este permanecer no 
outro Estado-Membro.  Se a convenção de 
acolhimento ou o contrato de trabalho no 
primeiro Estado-Membro não previr ou 
não se adequar à permanência noutro 
Estado-Membro, deverá ser celebrado um 
novo contrato, que poderá incluir um 
novo instituto de investigação do segundo 
Estado-Membro.  Em condições normais, 
bastará informar o segundo 
Estado-Membro da entrada do 
investigador no território; porém, se este 
se recusar a autorizar a permanência do 
investigador, este deverá regressar ao 
primeiro Estado-Membro, suportando, 
salvo acordo em contrário, as despesas de 
viagem.

Or. en

Alteração 155
Nadja Hirsch
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O nacional de um país terceiro que tenha 
sido admitido na qualidade de estudante do 
ensino superior ou de estagiário 
remunerado ao abrigo da presente diretiva 
deve ser autorizado, por períodos 
superiores a três meses, mas que não 
ultrapassem seis meses, a prosseguir parte 
dos seus estudos ou estágio noutro 
Estado-Membro, desde que antes da sua 
transferência para este último tenha 
apresentado os documentos seguintes à 
autoridade competente do segundo Estado-
Membro:

O nacional de um país terceiro que tenha 
sido admitido na qualidade de estudante do 
ensino superior ou de estagiário 
remunerado ou não remunerado ao abrigo 
da presente diretiva deve ser autorizado, 
por períodos superiores a três meses, mas 
que não ultrapassem seis meses, a 
prosseguir parte dos seus estudos ou 
estágio noutro Estado-Membro, desde que 
antes da sua transferência para este último 
tenha apresentado os documentos seguintes 
à autoridade competente do segundo 
Estado-Membro:

Or. en

Alteração 156
Antigoni Papadopoulou

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dispõe de recursos estáveis, regulares e 
suficientes para a sua própria subsistência e 
a dos membros da sua família, sem recorrer 
ao sistema de assistência social do 
Estado-Membro em causa.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 157
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros decidem sobre o pedido 
de autorização completo e comunicam essa 
decisão por escrito ao requerente, em 
conformidade com os procedimentos de 
notificação previstos na legislação nacional 
do Estado-Membro em causa, o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, no 
prazo de 60 dias a contar da data em que o 
pedido tiver sido apresentado, e no prazo 
de 30 dias no caso dos investigadores e 
estudantes do ensino superior nacionais de 
países terceiros que participam em 
programas da União que incluem medidas 
de mobilidade.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros decidem sobre o pedido 
de autorização completo e comunicam essa 
decisão por escrito ao requerente, em 
conformidade com os procedimentos de 
notificação previstos na legislação nacional 
do Estado-Membro em causa, o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, no 
prazo de 90 dias a contar da data em que o 
pedido tiver sido apresentado, e no prazo 
de 45 dias no caso dos investigadores e 
estudantes do ensino superior nacionais de 
países terceiros que participam em 
programas da União que incluem medidas 
de mobilidade.

Or. en

Alteração 158
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [dois anos após entrada em vigor] as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [três anos após entrada em vigor] as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en


