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Alteração 24
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A livre circulação dos trabalhadores é 
uma liberdade fundamental dos cidadãos 
da UE e um dos pilares do mercado interno 
na União, consagrada no artigo 45.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A sua concretização é objeto da 
legislação da União que visa garantir o 
pleno exercício dos direitos conferidos aos 
cidadãos e aos membros das suas famílias.

(1) A livre circulação dos trabalhadores é 
uma liberdade e um direito fundamentais 
dos cidadãos da UE e um dos pilares do 
mercado interno na União, consagrada no 
artigo 45.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Todas 
as pessoas interessadas, 
independentemente da sua situação, 
devem poder desfrutar dos direitos 
relacionados com a livre circulação de 
trabalhadores. A sua concretização é 
objeto da legislação da União que visa 
garantir o pleno exercício dos direitos 
conferidos aos cidadãos e aos membros das 
suas famílias. É imperativo assegurar que 
esta liberdade fundamental tenha sempre 
em conta o princípio da igualdade entre 
homens e mulheres e a promoção da 
igualdade de oportunidades na União.

Or. en

Alteração 25
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores de áreas
onde o desemprego é elevado para outras

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores para zonas
onde exista escassez de mão-de-obra, 
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onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

Or. de

Alteração 26
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores de áreas 
onde o desemprego é elevado para outras
onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores para zonas
onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 27
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve-se promover a mobilidade 
voluntária dentro da União. A liberdade 
de circulação dos trabalhadores não deve, 
porém, desencadear uma fuga de cérebros 
motivada pela falta de perspetivas de 
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emprego num determinado país de 
origem. Uma fuga de cérebros desta 
natureza não constitui uma solução a 
longo prazo para ultrapassar a crise e o 
desemprego em grande escala.

Or. de

Alteração 28
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a 
fim de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Os 
trabalhadores fronteiriços cujo local de 
trabalho e residência se situam em 
diferentes Estados-Membros também 
devem ser protegidos da discriminação.

Or. de

Alteração 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a 
fim de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Todos os 
cidadãos que se desloquem dentro da 
União, independentemente da sua 
situação ou se se deslocam para outro 
Estado-Membro nos termos do artigo 45.º 
ou de outras disposições, devem poder 
dispor de direitos processuais e em 
matéria de aplicação, um instrumento 
fundamental para permitir que os 
cidadãos reclamem os seus direitos.

Or. en

Alteração 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro.
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Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a 
fim de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

Or. en

Alteração 31
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em 
razão da nacionalidade no que diz respeito 
ao emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. Em 
conformidade com a legislação da União, 
protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços, sem 
discriminação baseada no local de 
residência, no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. A 
igualdade de tratamento dos 
trabalhadores deve ser sempre respeitada 
os termos da legislação em vigor no 
Estado-Membro visado, 
independentemente do facto de estas 
disposições estarem definidas na 
legislação nacional ou em acordos 
coletivos. A liberdade de circulação dos 
trabalhadores nunca pode ser utilizada 
tendo em vista a desigualdade de 
tratamento. Há que a distinguir da 
liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
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de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

Or. en

Alteração 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de circulação dos 
trabalhadores não deve ser interpretada 
em termos económicos. A liberdade de 
circulação dos trabalhadores deve ser 
interpretada como uma aceitação da 
aspiração do mercado único e deve 
beneficiar tanto empregadores como 
trabalhadores, uma vez que constitui a 
melhor medida para combater desajustes 
na procura de trabalho.

Or. en
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Alteração 33
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, como prevê o artigo 
45.º, n.º 2, do TFUE, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

Or. en

Alteração 34
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração, ao despedimento, 
às regalias sociais e aos benefícios fiscais
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igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

e demais condições de trabalho, 
garantindo-lhes igualdade de tratamento 
em relação aos nacionais desse Estado-
Membro. Há que a distinguir da liberdade 
de prestação de serviços, a qual inclui o 
direito de as empresas prestarem serviços 
num outro Estado-Membro, para lá 
enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

Or. nl

Alteração 35
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão deve ter em conta o 
apelo do Parlamento e tomar as suas 
próprias medidas no sentido de fomentar 
a mobilidade dos trabalhadores e garantir 
a proteção contra a discriminação.

Or. de

Alteração 36
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No que diz respeito aos trabalhadores e 
membros das suas famílias que exercem o 
seu direito à livre circulação, o artigo 45.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) prevê direitos 

(4) O direito de livre circulação afeta 
deveras a vida familiar e as escolhas 
educativas e profissionais dos 
trabalhadores e dos seus cônjuges; no que 
diz respeito aos trabalhadores e membros 
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substanciais para o exercício desta 
liberdade fundamental, especificados no 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à livre circulação dos trabalhadores na 
União.

das suas famílias que exercem o seu direito 
à livre circulação, o artigo 45.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) prevê direitos substanciais para o 
exercício desta liberdade fundamental, 
especificados no Regulamento (UE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à livre circulação dos 
trabalhadores na União e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004. Ao 
procederem à aplicação do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011, da Diretiva 
2004/38/CE e da presente Diretiva, os 
Estados-Membros não devem discriminar 
os trabalhadores e os membros das suas 
famílias com base em nenhum dos 
motivos enunciados no artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais, nem na 
orientação sexual.

Or. en

Alteração 37
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros devem 
garantir o reconhecimento mútuo dos 
vários tipos de união de facto e dos 
direitos por ela conferidos, a fim de evitar 
a discriminação com base na orientação 
sexual ou no livre arbítrio dos 
trabalhadores migrantes. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que os direitos conferidos pela 
adoção de crianças são respeitados, já que 
o respeito desses direitos é uma condição 
prévia para os cidadãos que ponderem 
deslocar-se para outro Estado-Membro 
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por motivos profissionais.

Or. en

Alteração 38
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

(5) O exercício efetivo da liberdade de 
circulação de trabalhadores continua a 
constituir um desafio de vulto e, muitas 
vezes, os trabalhadores, os empregadores e 
a administração pública não conhecem os 
direitos de livre circulação dos cidadãos da 
UE. Os cidadãos continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Os trabalhadores 
visados sofrem igualmente os efeitos 
agravados de várias formas de 
discriminação com base na origem racial 
ou étnica, na religião ou nas convicções, 
na deficiência, na idade ou na orientação 
sexual e no sexo. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada. Esta divergência também se 
verifica no caso de alguns grupos 
vulneráveis, tais como os trabalhadores 
domésticos, as pessoas com deficiência ou 
as pessoas analfabetas. Devem ser, por 
esse motivo, tomadas medidas específicas 
que permitam a estes grupos exercer o seu 
direito de trabalhar noutro Estado-
Membro.

Or. en
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Alteração 39
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada, assim como é necessário 
aplicar sanções claras nos casos em que 
este direito é violado.

Or. en

Alteração 40
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Estes, assim como os 
trabalhadores fronteiriços, continuam a 
sofrer discriminações em razão da 
nacionalidade quando que cruzam as 
fronteiras internas da União Europeia. 
Verifica-se, pois, uma divergência entre a 
legislação e a sua aplicação prática, que 
tem de ser eliminada.
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Or. de

Alteração 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
e, no caso dos trabalhadores fronteiriços, 
discriminações baseada no local de 
residência, quando que cruzam as 
fronteiras internas da União Europeia. 
Verifica-se, pois, uma divergência entre a 
legislação e a sua aplicação prática, que 
tem de ser eliminada.

Or. en

Alteração 42
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em julho de 2010, na comunicação 
intitulada «Reafirmar a liberdade de 
circulação de trabalhadores: direitos e 
principais desenvolvimentos», a Comissão 
referiu que iria explorar formas de dar 
resposta às novas necessidades e desafios 
(em especial tendo em conta os novos 
padrões de mobilidade) que se colocam aos 
trabalhadores migrantes e membros das 

(6) Em julho de 2010, na comunicação 
intitulada «Reafirmar a liberdade de 
circulação de trabalhadores: direitos e 
principais desenvolvimentos», a Comissão 
referiu que iria explorar formas de dar 
resposta às novas necessidades e desafios 
(em especial tendo em conta os novos 
padrões de mobilidade) que se colocam aos 
trabalhadores migrantes e móveis e 
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suas famílias. No contexto da nova 
estratégia para o mercado único, 
consideraria também meios de promover e 
reforçar mecanismos para aplicar, com 
eficácia, o princípio da igualdade de 
tratamento para os trabalhadores e 
respetivas famílias que exercem o seu 
direito à livre circulação.

membros das suas famílias. No contexto da 
nova estratégia para o mercado único, 
consideraria também meios de promover e 
reforçar mecanismos para aplicar, com 
eficácia, o princípio da igualdade de 
tratamento para os trabalhadores e 
respetivas famílias que exercem o seu 
direito à livre circulação.

Or. en

Alteração 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em julho de 2010, na comunicação 
intitulada «Reafirmar a liberdade de 
circulação de trabalhadores: direitos e 
principais desenvolvimentos», a Comissão 
referiu que iria explorar formas de dar 
resposta às novas necessidades e desafios 
(em especial tendo em conta os novos 
padrões de mobilidade) que se colocam aos 
trabalhadores migrantes e membros das 
suas famílias. No contexto da nova 
estratégia para o mercado único, 
consideraria também meios de promover e 
reforçar mecanismos para aplicar, com 
eficácia, o princípio da igualdade de 
tratamento para os trabalhadores e 
respetivas famílias que exercem o seu 
direito à livre circulação.

(6) Em julho de 2010, na comunicação 
intitulada «Reafirmar a liberdade de 
circulação de trabalhadores: direitos e 
principais desenvolvimentos», a Comissão 
referiu que iria explorar formas de dar 
resposta às novas necessidades e desafios 
(em especial tendo em conta os novos 
padrões de mobilidade) que se colocam aos 
trabalhadores e membros das suas famílias. 
No contexto da nova estratégia para o 
mercado único, consideraria também meios 
de promover e reforçar mecanismos para 
aplicar, com eficácia, o princípio da 
igualdade de tratamento para os 
trabalhadores e respetivas famílias que 
exercem o seu direito à livre circulação.

Or. en

Alteração 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Em 15 de dezembro de 2011, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução sobre a livre circulação dos 
trabalhadores na União Europeia, em que 
apela claramente à adoção de medidas 
que assegurem aos cidadãos da União o 
respeito deste direito, não só para 
beneficiar a União Europeia no seu todo, 
como também para acelerar a realização 
do mercado único e a criação de um 
mercado de trabalho da União.

Or. en

Alteração 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No relatório sobre Cidadania da UE, 
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE», de 27 de 
outubro de 2010, a Comissão identificou a 
aplicação divergente e incorreta da 
legislação da UE relativa ao direito de livre 
circulação como um dos principais 
obstáculos que se deparam aos cidadãos da 
UE quando exercem efetivamente os seus 
direitos ao abrigo da legislação da UE. Em 
consequência, a Comissão anunciou a 
intenção de tomar medidas para facilitar «a 
livre circulação dos cidadãos da UE e 
respetivos familiares originários de países 
terceiros, exigindo a aplicação estrita das 
normas da UE, incluindo a não-
discriminação, promovendo boas práticas e 
um maior conhecimento das regras da UE 
no terreno e reforçando a divulgação aos 
cidadãos da UE de informações sobre os 

(7) No relatório sobre Cidadania da UE, 
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE», de 27 de
outubro de 2010, a Comissão identificou a 
aplicação divergente e incorreta da 
legislação da UE relativa ao direito de livre 
circulação como um dos principais 
obstáculos que se deparam aos cidadãos da 
UE quando exercem efetivamente os seus 
direitos ao abrigo da legislação da UE. Em 
consequência, a Comissão anunciou a 
intenção de tomar medidas para facilitar «a 
livre circulação dos cidadãos da UE e 
respetivos familiares originários de países 
terceiros, exigindo a aplicação estrita das 
normas da UE, incluindo a não-
discriminação, promovendo boas práticas e 
um maior conhecimento das regras da UE 
no terreno e reforçando a divulgação aos 
cidadãos da UE de informações sobre os 
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seus direitos de livre circulação». seus direitos de livre circulação». Além 
disso, a Comissão Europeia abordou, no 
seu Relatório de 2013 sobre a Cidadania 
da UE1, a necessidade de eliminar 
obstáculos administrativos e de 
simplificar os procedimentos para os 
cidadãos da UE que residem, trabalham e 
viajam na União; a disponibilização não 
discriminatória de instrumentos que 
facilitem o acesso dos cidadãos aos seus 
direitos à livre circulação deve fazer parte 
deste processo.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Alteração 46
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No relatório sobre Cidadania da UE, 
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE», de 27 de 
outubro de 2010, a Comissão identificou a 
aplicação divergente e incorreta da 
legislação da UE relativa ao direito de livre 
circulação como um dos principais 
obstáculos que se deparam aos cidadãos da 
UE quando exercem efetivamente os seus 
direitos ao abrigo da legislação da UE. Em 
consequência, a Comissão anunciou a 
intenção de tomar medidas para facilitar «a 
livre circulação dos cidadãos da UE e 
respetivos familiares originários de países 
terceiros, exigindo a aplicação estrita das 
normas da UE, incluindo a não-
discriminação, promovendo boas práticas e 
um maior conhecimento das regras da UE 
no terreno e reforçando a divulgação aos 
cidadãos da UE de informações sobre os 

(7) No relatório sobre Cidadania da UE, 
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE», de 27 de 
outubro de 2010, a Comissão identificou a 
aplicação divergente e incorreta da 
legislação da UE relativa ao direito de livre 
circulação como um dos principais 
obstáculos que se deparam aos cidadãos da 
UE quando exercem efetivamente os seus 
direitos ao abrigo da legislação da UE. O 
não reconhecimento das qualificações 
académicas de outro Estado-Membro 
também constitui um obstáculo. Em 
consequência, a Comissão anunciou a 
intenção de tomar medidas para facilitar «a 
livre circulação dos cidadãos da UE e 
respetivos familiares originários de países 
terceiros, exigindo a aplicação estrita das 
normas da UE, incluindo a não-
discriminação, promovendo boas práticas e 
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seus direitos de livre circulação». um maior conhecimento das regras da UE 
no terreno e reforçando a divulgação aos 
cidadãos da UE de informações sobre os 
seus direitos de livre circulação», bem 
como disposições pertinentes de outros 
atos legislativos, como o Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 
2004, relativo à coordenação dos sistemas 
de segurança social.

Or. nl

Alteração 47
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No Pacote do Emprego, de 18 de abril 
de 2012 (Comunicação da Comissão 
intitulada «Uma recuperação geradora de 
emprego»), a Comissão anunciou a sua 
intenção de apresentar «uma proposta 
legislativa destinada a apoiar os 
trabalhadores móveis (informação e 
aconselhamento) no exercício dos direitos 
decorrentes do Tratado e do Regulamento 
n.º 492/2011 relativo à liberdade de
circulação dos trabalhadores na União».

(8) No Pacote do Emprego, de 18 de abril 
de 2012 (Comunicação da Comissão 
intitulada «Uma recuperação geradora de 
emprego»), a Comissão anunciou a sua 
intenção de apresentar «uma proposta 
legislativa destinada a apoiar os 
trabalhadores móveis (informação e 
aconselhamento) no exercício dos direitos 
decorrentes do Tratado e do Regulamento 
n.º 492/2011 relativo à liberdade de 
circulação dos trabalhadores na União», e 
apelou aos Estados-Membros para que 
divulguem e assegurem o acesso aos
direitos conferidos pela legislação da UE 
em matéria de antidiscriminação, 
igualdade dos géneros e livre circulação 
dos trabalhadores e concedam e facilitem 
o acesso aos cidadãos da UE a cargos nos 
respetivos setores públicos, nos termos da 
legislação da UE, tal como interpretada 
pelo Tribunal de Justiça. A Comissão 
também apelou aos Estados-Membros 
para que garantam que é aplicada na 
íntegra a Diretiva 2006/54/CE relativa à 
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aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios 
ligados ao emprego e à atividade 
profissional.

Or. en

Alteração 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores, ao 
passo que um cumprimento deficiente 
prejudica a eficácia das regras da União 
aplicáveis nesta matéria.

(9) A aplicação adequada e eficaz da 
legislação europeia em vigor e as medidas 
de execução são elementos fundamentais 
para a proteção dos direitos dos 
trabalhadores, ao passo que um 
cumprimento deficiente prejudica a 
eficácia das regras da União aplicáveis 
nesta matéria. Neste sentido, a União deve 
atuar de forma equilibrada, evitando 
eventuais lacunas legislativas. A 
legislação deve responder aos direitos e 
responsabilidades quer do empregador, 
quer do trabalhador.

Or. en

Alteração 49
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores, ao 

(9) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes, assim como a divulgação dos 
direitos, são elementos fundamentais para 
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passo que um cumprimento deficiente 
prejudica a eficácia das regras da União 
aplicáveis nesta matéria.

a proteção dos direitos dos trabalhadores, 
ao passo que um cumprimento deficiente 
prejudica a eficácia das regras da União 
aplicáveis nesta matéria e compromete os 
direitos e a proteção dos cidadãos da 
União.

Or. en

Alteração 50
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores, ao 
passo que um cumprimento deficiente 
prejudica a eficácia das regras da União 
aplicáveis nesta matéria.

(9) A aplicação e a execução adequadas e 
eficazes são elementos fundamentais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores e 
para assegurar a igualdade de tratamento, 
ao passo que um cumprimento deficiente 
do artigo 45.º do Tratado e do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 prejudica 
a eficácia das regras da União aplicáveis 
nesta matéria.

Or. en

Alteração 51
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Uma aplicação mais eficaz e uniforme 
de direitos conferidos pelas disposições da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores é igualmente necessária para 
o bom funcionamento do mercado interno.

(10) Uma aplicação mais eficaz e uniforme 
de direitos conferidos pelas disposições da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores, sem fragmentação dos 
grupos implicados, é igualmente 
necessária para o bom funcionamento do 
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mercado interno.

Or. en

Alteração 52
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores e empregadores, bem 
como os seus representantes e a 
administração, estão mais bem informados 
acerca dos seus direitos de livre 
circulação, de prestar assistência e 
proteção no exercício desses direitos aos 
trabalhadores e às suas famílias e 
combater a forma como estas regras são 
contornadas por autoridades públicas e 
entidades empregadoras públicas ou 
privadas.

Or. en

Alteração 53
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
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exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas. Neste 
sentido, os Estados-Membros devem 
centrar-se nas repercussões do aumento 
da mobilidade, como a fuga de cérebros e 
a fuga de jovens. 

Or. en

Alteração 54
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação dos 
trabalhadores, tal como estabelece o 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, devem 
ser melhorados, a fim de garantir que os 
trabalhadores estão mais bem informados 
acerca dos seus direitos, de lhes prestar 
assistência e proteção no exercício desses 
direitos e combater a forma como estas 
regras são contornadas por autoridades 
públicas e entidades empregadoras 
públicas ou privadas. Para o efeito, a 
aplicação da Diretiva 91/533/CEE do 
Conselho deve ser fiscalizada de forma 
consistente. Além disso, os trabalhadores 
devem dispor automaticamente do direito 
à informação pelos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Considerando 11



AM\1004217PT.doc 23/96 PE519.521v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores devem ser melhorados, a fim 
de garantir que estes sejam mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e de combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

Or. pl

Alteração 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores devem ser melhorados, a 
fim de garantir que os trabalhadores estão 
mais bem informados acerca dos seus 
direitos, de lhes prestar assistência e 
proteção no exercício desses direitos e 
combater a forma como estas regras são 
contornadas por autoridades públicas e 
entidades empregadoras públicas ou 
privadas. Para o efeito, é necessário 
proceder à aplicação e ao controlo 
coerentes da Diretiva 91/533/CEE do 
Conselho, de 14 de outubro de 1991, 
relativa à obrigação de a entidade 
patronal informar o trabalhador sobre as 
condições aplicáveis ao contrato ou à 
relação de trabalho (JO L 288 de 
18.10.1991, p. 32). As entidades 
empregadoras devem informar os 
trabalhadores destacados no contexto da 
livre circulação de serviços, antes do 



PE519.521v02-00 24/96 AM\1004217PT.doc

PT

destacamento, sobre as condições 
salariais e outras condições de trabalho 
aplicáveis, em conformidade com o 
disposto na Diretiva 96/71/CE.

Or. nl

Alteração 57
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas adequadas para lhes 
garantir proteção contra a discriminação 
em razão da nacionalidade e qualquer 
obstáculo injustificado ao exercício desse 
direito.

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação e à 
igualdade de tratamento para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas adequadas para lhes 
garantir proteção contra a discriminação 
em razão da nacionalidade e qualquer 
obstáculo injustificado ao exercício desse 
direito, incluindo casos de tributação 
dupla.

Or. en

Alteração 58
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 
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tomar as medidas adequadas para lhes
garantir proteção contra a discriminação 
em razão da nacionalidade e qualquer 
obstáculo injustificado ao exercício desse 
direito.

tomar as medidas adequadas para garantir 
a todas as pessoas que se deslocam na 
União Europeia proteção contra a 
discriminação em razão da nacionalidade e 
qualquer obstáculo injustificado ao 
exercício desse direito.

Or. en

Alteração 59
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para o efeito, convém prever normas 
específicas para a aplicação eficaz das 
regras substantivas que regulam a liberdade 
de circulação de trabalhadores e facilitar 
uma aplicação mais eficaz e uniforme do 
artigo 45.º do Tratado e do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011.

(13) Para o efeito, convém prever normas 
específicas para a aplicação eficaz das 
regras substantivas que regulam a liberdade 
de circulação de trabalhadores, 
independentemente da sua situação, e 
facilitar uma aplicação mais eficaz e 
uniforme do artigo 45.º do Tratado e do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

Or. en

Alteração 60
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Convém especificar, em relação a 
cada Estado-Membro, que funções estão 
ligadas à nacionalidade.

Or. nl
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Alteração 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Neste contexto, os trabalhadores que 
tenham sido vítimas de discriminação em 
razão da nacionalidade, ou de qualquer 
restrição injustificada ao exercício do seu 
direito à livre circulação, deverão dispor de 
meios eficazes e adequados de proteção 
jurídica e vias de recurso. Nos casos em 
que os Estados-Membros só dispõem de 
procedimentos administrativos, devem 
garantir que qualquer decisão 
administrativa possa ser contestada em 
tribunal, na aceção do artigo 47.º da Carta.

(14) Neste contexto, é necessário que os 
trabalhadores da UE que tenham sido 
vítimas de discriminação em razão da 
nacionalidade, ou de qualquer restrição 
injustificada ao exercício do seu direito à 
livre circulação, disponham de meios 
eficazes e adequados de proteção jurídica e 
vias de recurso. Nos casos em que os 
Estados-Membros só dispõem de 
procedimentos administrativos, devem 
garantir que qualquer decisão 
administrativa possa ser contestada em 
tribunal, na aceção do artigo 47.º da Carta.

Or. en

Alteração 62
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Neste contexto, os trabalhadores que 
tenham sido vítimas de discriminação em 
razão da nacionalidade, ou de qualquer 
restrição injustificada ao exercício do seu 
direito à livre circulação, deverão dispor de 
meios eficazes e adequados de proteção 
jurídica e vias de recurso. Nos casos em 
que os Estados-Membros só dispõem de 
procedimentos administrativos, devem 
garantir que qualquer decisão 
administrativa possa ser contestada em 
tribunal, na aceção do artigo 47.º da Carta.

(14) Neste contexto, os trabalhadores que 
tenham sido vítimas de discriminação em 
razão da nacionalidade, ou de qualquer 
restrição injustificada ao exercício do seu 
direito à livre circulação, deverão dispor, 
independentemente da sua situação (por 
exemplo, abrangidos pela livre circulação 
em conformidade com o artigo 45.º, 
transferidos, destacados ou com trabalhos 
temporários), de meios eficazes e 
adequados de proteção jurídica e vias de 
recurso. Nos casos em que os Estados-
Membros só dispõem de procedimentos
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administrativos, devem garantir que 
qualquer decisão administrativa possa ser 
contestada em tribunal, na aceção do artigo 
47.º da Carta.

Or. en

Alteração 63
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os direitos dos trabalhadores são 
mais suscetíveis de serem respeitados 
mediante a respetiva organização com 
recurso à representação de interesses. Os 
Estados-Membros devem facilitar e apoiar 
a organização e a representação de 
interesses dos trabalhadores de outros 
Estados-Membros, nomeadamente 
trabalhadores vulneráveis, tais como os 
trabalhadores sazonais e os trabalhadores 
domésticos ou os trabalhadores do sexo.

Or. en

Alteração 64
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 
determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas que possam representar os 
interesses jurídicos dos trabalhadores
competências para, nos termos da 
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ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 
das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal.

legislação dos Estados-Membros, intervir 
em processos judiciais, em defesa ou apoio 
de qualquer vítima, sem prejuízo das 
normas processuais nacionais relativas à 
representação e defesa em tribunal.

Or. en

Alteração 65
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 
determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 
das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal.

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas aos sindicatos, às associações, 
organizações ou outras entidades jurídicas 
competências para, nos termos 
determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 
das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal.

Or. en

Alteração 66
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 
determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 
determinados pelos Estados-Membros e de 
acordo com as práticas nacionais, intervir 
em processos judiciais, em defesa ou apoio 



AM\1004217PT.doc 29/96 PE519.521v02-00

PT

das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal.

de qualquer vítima, sem prejuízo das 
normas processuais nacionais relativas à 
representação e defesa em tribunal.

Or. en

Alteração 67
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em relação aos prazos previstos no 
artigo 3.º, n.º 2 e no artigo 4.º, n.º 2 e em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

(16) Em relação aos prazos previstos no 
artigo 3.º, n.º 2 e no artigo 4.º, n.º 2 e em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União. Caso existam 
provas que demonstrem a existência de 
um comportamento intencional no sentido 
de obstaculizar o exercício dos direitos 
conferidos pela legislação da União, 
devem aplicar-se sanções adequadas.

Or. en

Alteração 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A proteção contra a discriminação em 
razão da nacionalidade será reforçada pela 
existência de organizações em cada 
Estado-Membro, com competências para 
promover a igualdade de tratamento, 
analisar os problemas específicos dos 

(17) A proteção contra a discriminação em 
razão da nacionalidade será reforçada pela 
existência de organizações independentes 
e eficazes em cada Estado-Membro, com 
competências para promover a igualdade 
de tratamento, analisar os problemas 
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cidadãos, estudar possíveis soluções e 
fornecer uma assistência individualizada 
aos trabalhadores da União que exercem o 
seu direito à livre circulação.

específicos dos cidadãos, estudar possíveis 
soluções e fornecer uma assistência 
individualizada aos trabalhadores da União 
Europeia que exercem o seu direito à livre 
circulação.

Or. en

Alteração 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Cabe a cada Estado-Membro decidir 
se as funções previstas no artigo 5.º da 
presente diretiva são atribuídas a uma 
entidade já existente que abranja um leque 
mais vasto de motivos de discriminação. Se 
as funções previstas no artigo 5.º forem 
entregues a um organismo ou estrutura já 
existente, mediante alargamento do 
respetivo mandato, o Estado-Membro deve 
garantir que são canalizados recursos 
suficientes para que o organismo ou a 
estrutura em questão possa desempenhar 
funções adicionais, sem prejuízo das já 
existentes.

(18) Os Estados-Membros são 
incentivados a atribuir as funções 
previstas no artigo 5.º da presente diretiva 
a um organismo para a igualdade já 
existente, em conformidade com o artigo 
13.º da Diretiva 2004/38/CE, ou que 
abranja um leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Se as funções previstas no 
artigo 5.º forem entregues a um organismo 
ou estrutura já existente, mediante 
alargamento do respetivo mandato, o 
Estado-Membro deve garantir que são 
canalizados recursos adicionais suficientes 
para que o organismo ou a estrutura em 
questão possa desempenhar funções 
adicionais, a fim de assegurar que todas 
as funções sejam eficaz e adequadamente 
cumpridas e, em particular, sem prejuízo 
das já existentes.

Or. en

Alteração 70
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão e os Estados-Membros 
são incentivados a estabelecerem pontos 
de contacto com informações claras e 
pormenorizadas, bem como critérios de 
aferição que os Estados-Membros devam 
cumprir a fim de facilitar a livre 
circulação dos trabalhadores.

Or. ro

Alteração 71
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão e os Estados-Membros 
são incentivados a criar uma rede 
europeia de pontos de contacto nacionais 
para o intercâmbio de boas práticas e a 
melhoria da cooperação entre 
Estados-Membros, no intuito de facilitar a 
livre circulação de trabalhadores. Os 
Estados-Membros devem ser encorajados 
a criar – juntamente com os países 
limítrofes – uma rede, uma comissão, um 
organismo ou uma instituição de tipo 
bilateral, cujo objetivo seria o de 
aconselhar os trabalhadores fronteiriços e 
resolver os seus problemas. Os pontos de 
contacto nacionais e as redes, comissões, 
organismos ou instituições bilaterais 
responsáveis pela livre circulação devem 
cooperar com os organismos e instituições 
responsáveis pela coordenação em virtude 
do Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social.

Or. nl
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Alteração 72
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação e apoio a nível 
da União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 
Únicos.

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação e apoio a nível 
da União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 
Únicos. Os Estados-Membros devem velar 
por que os organismos existentes ou 
recém-criados conheçam, usem e 
cooperem com os serviços de informação 
e assistência disponibilizados pelos 
sindicatos, associações, organizações ou 
outras entidades jurídicas.

Or. en

Alteração 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação e apoio a nível 
da União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação, apoio e 
aconselhamento personalizado a nível da
União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente 
as parcerias transfronteiriças EURES 
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Únicos. para trabalhadores transfronteiriços e 
respetivos empregadores, o portal «A sua 
Europa», as redes SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe e os Balcões Únicos.

Or. en

Alteração 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação e apoio a nível 
da União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 
Únicos.

(19) Os Estados-Membros devem 
favorecer a criação de sinergias com as 
ferramentas de informação e apoio a nível 
da União e, para tal, velar por que os 
organismos existentes ou a criar conheçam, 
usem e cooperem com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 
Únicos. É igualmente necessário 
promover o contacto, a coordenação e a 
cooperação entre os organismos 
pertinentes de ambos os lados da 
fronteira.

Or. nl

Alteração 75
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com as organizações 
não-governamentais e os parceiros sociais, 
no sentido de tratar e combater formas 

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo entre os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais e os parceiros sociais, no 
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diversas de discriminação em razão da 
nacionalidade.

sentido de tratar e combater todas as
formas diversas de discriminação em razão 
da nacionalidade.

Or. en

Alteração 76
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com as organizações 
não-governamentais e os parceiros sociais, 
no sentido de tratar e combater formas 
diversas de discriminação em razão da 
nacionalidade.

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais, no sentido de tratar e 
combater formas diversas de discriminação 
em razão da nacionalidade.

Or. de

Alteração 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com as organizações 
não-governamentais e os parceiros sociais, 
no sentido de tratar e combater formas 
diversas de discriminação em razão da 
nacionalidade.

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais, no sentido de tratar e 
combater formas diversas de discriminação 
em razão da nacionalidade.

Or. en

Alteração 78
Phil Bennion
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Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas. Este direito 
deverá ser reconhecido sem
discriminações aos trabalhadores 
permanentes, sazonais e fronteiriços e 
àqueles que exercem a sua atividade para 
fins de prestação de serviços. As 
informações fornecidas também devem 
contemplar os casos de falsos 
trabalhadores independentes e de falsos 
trabalhadores destacados, a fim de os 
ajudar a usufruírem dos seus direitos e a 
proteger os trabalhadores mais 
vulneráveis.

Or. en

Alteração 80
Marije Cornelissen
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações 
importantes, facilmente acessíveis nas 
línguas pertinentes, sobre alojamento, 
segurança dos cuidados de saúde, 
incentivos ou desincentivos fiscais sociais 
para o cônjuge do trabalhador, impostos e 
benefícios relativos ao acolhimento de 
crianças e direitos de pensão a 
trabalhadores de outros Estados-Membros, 
empregadores e outras partes interessadas. 
Os Estados-Membros devem assegurar o 
acesso dos trabalhadores e dos membros 
das suas famílias a cursos de línguas a 
preços razoáveis.

Or. en

Alteração 81
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente, nas respetivas línguas, 
informações sobre as condições de 
emprego, assim como todas as 
informações importantes sobre 
alojamento, segurança dos cuidados de 
saúde, reduções fiscais e prestações 
sociais, a trabalhadores de outros 
Estados-Membros, empregadores e outras 
partes interessadas.

Or. de
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Alteração 82
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem 
assegurar uma divulgação mais ampla de
informações sobre as condições de 
emprego e respetivo cumprimento a 
trabalhadores de outros Estados-Membros, 
empregadores e outras partes interessadas. 
Os Estados-Membros devem facultar, a 
pedido, informações idênticas aos seus 
próprios cidadãos que desejem exercer o 
direito de se deslocarem livremente para 
outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 83
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores e 
trabalhadores fronteiriços de outros 
Estados-Membros, empregadores e outras 
partes interessadas. Em particular, os 
trabalhadores devem ser informados 
sobre os seus direitos e as suas obrigações 
em matéria de migração, imigração e 
trabalho fronteiriço.

Or. nl
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Alteração 84
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e
outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores, 
sindicatos e outras partes interessadas.

Or. en

Alteração 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os Estados-Membros devem 
facultar, a pedido, informações sobre os 
direitos de livre circulação na UE aos 
seus cidadãos que desejem exercer o 
direito de se deslocarem livremente para 
outro Estado-Membro. Os 
Estados-Membros são incentivados a 
recorrer a uma rede europeia de pontos de 
contacto nacionais de molde a facilitar o 
intercâmbio e o fluxo regulares de 
informação. 

Or. en

Alteração 86
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, incluindo 
as informações relacionadas com os 
organismos aos quais as funções previstas 
no artigo 5.º são atribuídas. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. de

Alteração 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, incluindo 
as informações referentes às instituições 
encarregadas de levar a cabo as 
incumbências previstas no artigo 5.º.
Estas informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. pl
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Alteração 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, incluindo 
as informações relacionadas com as 
instituições às quais as funções previstas 
no artigo 5.º são atribuídas. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. en

Alteração 89
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os sindicatos, os trabalhadores e outras 
partes interessadas podem obter 
informações úteis e facilmente acessíveis 
sobre as disposições da presente diretiva e 
as disposições do Regulamento (UE) n.º 
492/2011. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

Or. en
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Alteração 90
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os funcionários 
responsáveis pela aplicação do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 e da 
presente diretiva sejam formados numa 
base comum a todos os Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 91
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. No entanto, a 
introdução ou manutenção de disposições 
mais favoráveis deve ser proporcional à 
realidade socioeconómica do 
Estado-Membro. Neste sentido, a 
Comissão deve introduzir um conjunto de 
critérios e uma metodologia de modo a 
apresentar de forma clara e transparente 
uma justificação completa, baseada em 
argumentos e dados convincentes, 
incluindo todos os indicadores 
socioeconómicos que apontam para a 
necessidade destas disposições. Os 
critérios e a metodologia devem ser 
aplicáveis a todos os Estados-Membros.
Os Estados-Membros têm também a 
possibilidade de alargar as competências 
dos organismos responsáveis pela proteção 
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execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

dos trabalhadores migrantes da União 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a que englobem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-
Membros. A execução da presente diretiva 
não poderá justificar qualquer regressão 
relativamente à situação que já existe em 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 92
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os 
Estados-Membros têm a possibilidade e 
são incentivados a alargar o âmbito 
pessoal da presente diretiva a todas as 
pessoas que trabalhem noutro Estado-
Membro da União Europeia, bem como às 
respetivas famílias, independentemente da 
sua situação. Os Estados-Membros têm 
também a possibilidade de alargar as 
competências dos organismos responsáveis 
pela proteção dos trabalhadores migrantes 
da União contra a discriminação em razão 
da nacionalidade, de modo a que englobem 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

o direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-
Membros. A execução da presente diretiva 
não justifica qualquer regressão 
relativamente à situação que já existe em 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 93
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes e móveis da União 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a que englobem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
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território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

suas famílias no território dos Estados-
Membros. A execução da presente diretiva 
não poderá justificar qualquer regressão 
relativamente à situação que já existe em 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores da UE que trabalham em 
outros Estados-Membros contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

Or. en
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Alteração 95
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores migrantes da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os Estados-
Membros têm também a possibilidade de 
alargar as competências dos organismos 
responsáveis pela proteção dos 
trabalhadores móveis da União (incluindo 
os trabalhadores fronteiriços) contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros. A 
execução da presente diretiva não poderá 
justificar qualquer regressão relativamente 
à situação que já existe em cada Estado-
Membro.

Or. nl

Alteração 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os Estados-Membros devem 
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igualmente adotar as leis, regulamentos e 
disposições administrativas necessárias 
para eliminar qualquer forma de 
discriminação e/ou obstáculo à igualdade
de tratamento e à livre circulação, como 
prevê o artigo 2.º. 

Or. en

Alteração 97
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Decorrido um período suficiente após 
a transposição da diretiva, a Comissão deve 
elaborar um relatório sobre a sua aplicação, 
avaliando particularmente a necessidade de 
apresentar propostas que visem melhorar o 
respeito pela legislação da União em 
matéria de livre circulação.

(26) Decorrido um período suficiente após 
a transposição da diretiva, a Comissão deve 
elaborar um relatório sobre a sua aplicação, 
avaliando particularmente a necessidade de 
apresentar propostas que visem melhorar o 
respeito pela legislação da União em 
matéria de livre circulação. Esta avaliação 
deve basear-se numa abordagem que 
tenha em conta a dimensão do género.

Or. en

Alteração 98
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de escolha de 
uma profissão e o direito de trabalhar 

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de reunião e 
de associação (artigo 12.º), a liberdade de 
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(artigo 15.º), o direito à não-discriminação 
(artigo 21.º, e, em especial, o n.º 2 relativo 
à não-discriminação em razão da 
nacionalidade), o direito de negociação e 
de ação coletiva (artigo 28.º), condições de 
trabalho justas e equitativas (artigo 31.º), o 
direito à liberdade de circulação e de 
residência (artigo 45.º) e o direito a um 
recurso efetivo e a julgamento equitativo 
(artigo 47. °). A sua aplicação deve ser 
feita em conformidade com estes direitos e 
princípios.

escolha de uma profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), o direito à não-
discriminação (artigo 21.º, e, em especial, o 
n.º 2 relativo à não-discriminação em razão 
da nacionalidade), o direito de negociação 
e de ação coletiva (artigo 28.º), o direito à 
proteção em caso de despedimento sem 
justa causa (artigo 30.º) e a condições de 
trabalho justas e equitativas (artigo 31.º), o 
direito à segurança social e assistência 
social (artigo 34.º), o direito à liberdade de 
circulação e de residência (artigo 45.º) e o 
direito a um recurso efetivo e a julgamento 
equitativo (artigo 47. °). A sua aplicação 
deve ser feita em conformidade com estes 
direitos e princípios.

Or. de

Alteração 99
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de escolha de 
uma profissão e o direito de trabalhar 
(artigo 15.º), o direito à não-discriminação 
(artigo 21.º, e, em especial, o n.º 2 relativo 
à não-discriminação em razão da 
nacionalidade), o direito de negociação e 
de ação coletiva (artigo 28.º), condições de 
trabalho justas e equitativas (artigo 31.º), o 
direito à liberdade de circulação e de 
residência (artigo 45.º) e o direito a um 
recurso efetivo e a julgamento equitativo 
(artigo 47. °). A sua aplicação deve ser 
feita em conformidade com estes direitos e 

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de escolha de 
uma profissão e o direito de trabalhar 
(artigo 15.º), o direito à não-discriminação 
(artigo 21.º, e, em especial, o n.º 1 relativo 
à não-discriminação em razão do sexo e o 
n.º 2 relativo à não-discriminação em razão 
da nacionalidade), o direito de negociação 
e de ação coletiva (artigo 28.º), condições 
de trabalho justas e equitativas (artigo 
31.º), o direito à liberdade de circulação e 
de residência (artigo 45.º) e o direito a um 
recurso efetivo e a julgamento equitativo 
(artigo 47. °). A sua aplicação deve ser 
feita em conformidade com estes direitos e 
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princípios. princípios.

Or. en

Alteração 100
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As disposições da diretiva devem 
respeitar os diferentes modelos de 
mercado de trabalho dos 
Estados-Membros, incluindo os modelos 
de mercado de trabalho regulados por 
acordos coletivos;

Or. en

Alteração 101
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A presente diretiva estabelece disposições 
destinadas a facilitar a aplicação uniforme 
e a execução prática dos direitos conferidos 
pelo artigo 45.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e pelas disposições dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União.

A presente diretiva estabelece disposições 
destinadas a facilitar a aplicação uniforme 
e a execução prática dos direitos conferidos 
pelo artigo 45.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e pelas disposições dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços, nos 
termos da legislação da União, sem 
discriminação por motivos de residência.

Or. en
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Alteração 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A presente diretiva estabelece disposições 
destinadas a facilitar a aplicação uniforme 
e a execução prática dos direitos conferidos 
pelo artigo 45.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e pelas disposições dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União.

A presente diretiva estabelece disposições 
destinadas a facilitar a aplicação uniforme 
e a execução prática dos direitos dos 
trabalhadores e das respetivas famílias 
que se deslocam na União, incluindo os 
que são conferidos pelo artigo 45.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e pelas disposições dos 
artigos 1.º a 10.º do Regulamento (UE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na 
União.

Or. en

Justificação

A presente diretiva serve de instrumento que permite que os trabalhadores exerçam e 
reclamem os seus direitos. Este instrumento deve visar todos os trabalhadores que enfrentam 
estes problemas independentemente da sua situação, pelo que é necessário alargar as 
necessidades de âmbito pessoal. Deste modo, os trabalhadores migrantes ou móveis podem 
contar com estes instrumentos de apoio previstos pela presente diretiva para ultrapassar este 
tipo de problemas e discriminações.

Alteração 103
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Condições de emprego e de trabalho, (b) Condições de emprego e de trabalho, 
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nomeadamente em matéria de remuneração 
e despedimento;

nomeadamente em matéria de não-
discriminação sob forma alguma,
remuneração e despedimento;

Or. en

Alteração 104
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de remuneração 
e despedimento;

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de 
remuneração, despedimento e saúde e 
segurança no trabalho;

Or. en

Alteração 105
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de remuneração 
e despedimento;

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de 
remuneração, acordos coletivos e 
despedimento;

Or. de

Alteração 106
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Direitos laborais;

Or. en

Alteração 107
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Saúde e segurança no trabalho

Or. en

Alteração 108
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Acesso a regalias sociais e benefícios 
fiscais;

(c) Acesso a regalias sociais e benefícios 
fiscais, incluindo a segurança social;

Or. en

Alteração 109
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Acesso à segurança social;

Or. de

Alteração 110
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Acesso à segurança social, 
incluindo os cuidados de saúde;

Or. en

Alteração 111
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Filiação em organizações sindicais; (d) Filiação em organizações sindicais e 
noutros organismos pertinentes no que 
toca a questões laborais;

Or. en

Alteração 112
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Filiação em organizações sindicais; (d) Filiação em organizações sindicais e 
questões relacionadas com negociações e 
medidas coletivas; 

Or. de

Alteração 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Acesso à formação; (e) Direito à formação;

Or. en

Alteração 114
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Acesso à formação; (e) Acesso à formação e à formação 
contínua;

Or. de

Alteração 115
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Acesso ao ensino para os filhos dos 
trabalhadores.

(g) Acesso ao ensino para os filhos dos 
trabalhadores, incluindo o ensino na 
primeira infância e o acolhimento de 
crianças.

Or. en

Alteração 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Acesso a serviços de emprego;

Or. en

Alteração 117
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Benefícios e programas para 
promover a integração e a mobilidade;

Or. de

Alteração 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(g-B) Direito à proteção social;

Or. en

Alteração 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é aplicável a todos os 
cidadãos da União e respetivos membros 
das suas famílias que, por motivos 
profissionais, se desloquem ou residam 
noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
A presente diretiva visa os trabalhadores 
que gozam da livre circulação, incluindo 
trabalhadores permanentes, sazonais e 
fronteiriços e aqueles que exercem a sua 
atividade para fins de prestação de 
serviços. Os casos de falsos trabalhadores 
independentes ou de falsos trabalhadores 
destacados também devem ser abrangidos 
pela presente diretiva.
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Or. en

Alteração 121
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido. Os 
trabalhadores devem receber boletins de 
remuneração e registos dos tempos de 
trabalho claros e de fácil compreensão.

Or. de

Alteração 122
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
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oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações relacionadas com a livre 
circulação incluindo as que estão
previstas no artigo 45.º e 49.º do Tratado e 
nos artigos 1.º a 10.º do Regulamento (UE) 
n.º 492/2011, ao dispor de todos os 
trabalhadores e membros das suas famílias, 
independentemente da sua situação, que 
considerem ter sofrido ou sofrerem de 
discriminação ou restrições injustificadas 
à liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

Or. en

Alteração 123
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que, por residirem 
legalmente na União, considerem ter 
sofrido ou sofrerem de restrições 
injustificadas à liberdade de circulação ou 
se considerem lesados pela não-aplicação 
do princípio da igualdade de tratamento, 
mesmo após o termo da relação em que a 
discriminação tenha alegadamente 



PE519.521v02-00 58/96 AM\1004217PT.doc

PT

ocorrido.

Or. fr

Alteração 124
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas, 
incluindo casos de dupla tributação, à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

Or. en

Alteração 125
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
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destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores fronteiriços, e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido. Os Estados-
Membros devem assegurar que os 
empregadores não impedem os 
trabalhadores de exercerem os seus 
direitos no contexto dos procedimentos 
judiciais e/ou administrativos desta 
natureza.

Or. de

Alteração 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores fronteiriços, e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
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tenha alegadamente ocorrido. tenha alegadamente ocorrido.

Or. en

Alteração 127
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem criar 
sistemas de informação, ou adaptar os 
existentes, que deem a conhecer os 
direitos, a existência de estruturas de 
apoio e os respetivos mecanismos e 
procedimentos aos trabalhadores e às 
suas famílias, independentemente das 
respetivas competências linguísticas.

Or. en

Alteração 128
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem garantir
que os trabalhadores que iniciem 
processos judiciais ou administrativos não 
sofram um tratamento desfavorável por 
parte do seu empregador na sequência da 
instauração dessas ações.

Or. en
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Alteração 129
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, que 
existem mecanismos necessários para 
garantir que os trabalhadores possam 
reclamar e receber quaisquer pagamentos 
que lhes sejam devidos e/ou que terceiros 
possam representá-los para esse efeito.

Or. en

Alteração 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as restrições injustificadas 
ao direito à livre circulação e ao princípio 
da igualdade de direito são punidas com 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas.

Or. en

Alteração 131
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União. Caso contrário, 
devem aplicar-se sanções adequadas.

Or. en

Alteração 132
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

2. Os prazos para fazer respeitar esses 
direitos não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou muito mais
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

Or. de

Alteração 133
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 

2. Os prazos para fazer respeitar esses 
direitos devem permitir o exercício dos 
mesmos num horizonte temporal 
adequado. Estes prazos não devem ser de 
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virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

molde a tornar virtualmente impossível ou 
excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União.

Or. de

Alteração 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou 
consideravelmente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União.

Or. en

Alteração 135
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

2. As disposições do n.º 3 são aplicáveis
sem prejuízo das regras nacionais relativas 
aos prazos para fazer respeitar esses 
direitos. Estes prazos não devem ser de 
molde a tornar virtualmente impossível ou 
excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União.
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Or. en

Alteração 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de facilitar a execução dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União, os trabalhadores devem receber 
dos respetivos empregadores um boletim 
de remuneração claro e de fácil 
compreensão. Os Estados-Membros 
devem adotar requisitos uniformes quanto 
ao formato e conteúdo destes boletins de 
remuneração.

Or. de

Alteração 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de facilitar a execução dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União, os trabalhadores devem receber 
dos respetivos empregadores o registo dos 
tempos de trabalho. Em caso de ação 
judicial entre o empregador e o 
trabalhador, o ónus da prova em relação 
ao registo dos tempos de trabalho recai 
sobre o empregador.

Or. de
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Alteração 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A fim de facilitar a execução dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União, os Estados-Membros devem adotar 
disposições jurídicas que estipulam que os 
trabalhadores têm direito ao reembolso 
das despesas relacionadas com a obtenção
das informações necessárias para 
reivindicarem os seus direitos, 
nomeadamente as despesas incorridas a 
título dos serviços de aconselhamento 
utilizados, das viagens efetuadas e dos 
serviços de interpretação solicitados.

Or. de

Alteração 139
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

 Ação das associações, organizações ou 
outras entidades jurídicas

Ação dos sindicatos, associações, 
organizações ou outras entidades jurídicas

Or. en

Alteração 140
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, sindicatos, 
organizações ou outras entidades jurídicas 
que tenham, de acordo com os critérios 
definidos na respetiva legislação nacional, 
um interesse legítimo no cumprimento das 
disposições da presente diretiva possam 
encetar, em nome ou apoio do trabalhador 
e dos membros das suas famílias, se 
necessário, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

Or. de

Alteração 141
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os sindicatos, associações, 
organizações ou outras entidades jurídicas 
que tenham, de acordo com os critérios 
definidos na respetiva legislação nacional, 
acordos coletivos ou práticas nacionais, 
um interesse legítimo no cumprimento das 
disposições da presente diretiva possam 
encetar, em nome de um interesse coletivo 
ou em nome ou apoio do trabalhador e dos 
membros das suas famílias, com o seu 
consentimento, procedimentos judiciais 
e/ou administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.
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Or. en

Justificação

Os sindicatos, associações, organizações e outras entidades jurídicas devem poder encetar, 
em nome ou apoio de um trabalhador em procedimentos judiciais ou administrativos, sem 
necessidade de contar com o seu consentimento. Os acordos coletivos, que regulam o 
mercado de trabalho em alguns Estados-Membros, são negociados e assinados pelos 
parceiros sociais, que são partes contratantes do acordo, e, por conseguinte, devem poder 
defender os interesses dos trabalhadores independentemente de terem ou não o seu 
consentimento.

Alteração 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, exceto se as pessoas visadas 
se opuserem, procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

Or. en

Justificação

As ações coletivas poderão ser seriamente restringidas se, em determinadas circunstâncias, 
não for possível identificar trabalhadores individuais que tenham regressado aos seus países 
de origem. Por conseguinte, as disposições relativas ao consentimento devem ser limitadas.
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Alteração 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do Tratado e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação e práticas nacionais, um 
interesse legítimo no cumprimento das 
disposições da presente diretiva tenham 
direito de encetar, em nome ou apoio do 
trabalhador e dos membros das suas 
famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo artigo 
45.º do TFUE e dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011.

Or. en

Alteração 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que estas associações e 
organizações possam comunicar 
livremente com os trabalhadores em 
causa durante a preparação e o 
acompanhamento de reivindicações de 
grupo.

Or. en
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Alteração 145
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União.

2. As disposições do n.º 4 são aplicáveis
sem prejuízo das regras nacionais relativas 
aos prazos para fazer respeitar esses 
direitos. Estes prazos não devem ser de 
molde a tornar virtualmente impossível ou 
excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União.

Or. en

Alteração 146
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas.

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas. Os Estados-Membros 
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devem assegurar que o organismo serve 
apenas os interesses dos trabalhadores e 
que não se verifica um conflito de 
interesses relacionados com objetivos 
económicos ou de outra natureza.

Or. de

Alteração 147
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas.

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Os Estados-Membros 
devem garantir que estes organismos 
tenham uma abordagem que tenha em 
conta a dimensão do género em todas as 
etapas do processo. Os Estados-Membros 
devem assegurar que todos os 
trabalhadores, independentemente da sua 
situação antes, durante ou depois da 
deslocação, têm acesso não 
discriminatório a estes organismos. Estes 
organismos podem ser parte de agências a 
nível nacional com objetivos idênticos, 
mas que abranjam um leque mais vasto de 
motivos de discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
afetação de recursos suficientes ao 
organismo novo ou já existente para que 
possa desempenhar as funções adicionais, 
sem prejuízo das que lhe são já confiadas.

Or. en
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Justificação

Por uma questão de simplificação: se estas estruturas são criadas, todos os trabalhadores 
visados, independentemente do facto de estarem ao abrigo de disposições transitórias, de 
serem trabalhadores temporários, destacados ou transferidos, devem ter acesso às mesmas. 
Se são trabalhadores móveis, devem poder aceder a estas estruturas. 

Alteração 148
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas.

1. Os Estados-Membros devem designar 
um ou vários organismos para a promoção, 
a análise, o acompanhamento e o apoio da 
igualdade de tratamento de todos os 
trabalhadores ou membros das suas 
famílias, sem discriminação em razão da 
nacionalidade, e estabelecer as disposições 
necessárias ao seu funcionamento. Estes 
organismos podem ser parte de agências a 
nível nacional com objetivos idênticos, 
mas que abranjam um leque mais vasto de 
motivos de discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
afetação de recursos suficientes ao 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

Or. fr

Alteração 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 1. Os Estados-Membros devem designar 



PE519.521v02-00 72/96 AM\1004217PT.doc

PT

uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas.

uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências ou 
organismos existentes a nível nacional 
com objetivos idênticos, mas que abranjam 
um leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
afetação de recursos suficientes ao 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, a fim 
de assegurar que todas as funções sejam 
eficaz e adequadamente cumpridas e, em 
particular, sem prejuízo das que lhe são já 
confiadas.

Or. en

Alteração 150
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir a afetação de 

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências ou 
organismos existentes a nível nacional 
com objetivos idênticos, mas que abranjam 
um leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Neste caso, os Estados-
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recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas.

Membros devem garantir a afetação de 
recursos suficientes ao organismo já 
existente para que possa desempenhar as 
funções adicionais, sem prejuízo das que 
lhe são já confiadas. Os Estados-Membros 
devem atribuir a organismos 
não-governamentais a função de assistir 
as vítimas de discriminação caso 
mantenham as disposições da respetiva 
legislação nacional.

Or. de

Alteração 151
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que nas funções de tais órgãos se incluam 
os seguintes aspetos:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as funções de tais órgãos são 
desempenhadas sem prejuízo das funções, 
práticas ou competências nacionais que já 
são desempenhadas pelos parceiros 
sociais:

Or. en

Alteração 152
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência aos 

(a) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência, nos 
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trabalhadores ou membros da sua família 
que pretendam apresentar uma queixa;

termos da legislação e práticas nacionais,
aos trabalhadores ou membros da sua 
família que pretendam apresentar uma 
queixa;

Or. en

Alteração 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) realizar inquéritos independentes sobre 
a discriminação em razão da nacionalidade;

(b) realizar inquéritos e análises
independentes sobre a discriminação e a 
não discriminação em razão da 
nacionalidade e/ou, no caso dos 
trabalhadores fronteiriços, em razão do 
local de residência. É necessário 
especificar, em relação a cada Estado-
Membro, que funções estão ligadas à 
nacionalidade;

Or. nl

Alteração 154
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) realizar inquéritos independentes sobre 
a discriminação em razão da nacionalidade;

(b) realizar inquéritos independentes sobre 
a discriminação em razão da nacionalidade 
em combinação com a discriminação com 
base em qualquer outro motivo;

Or. en
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Alteração 155
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) publicar relatórios independentes e 
formular recomendações sobre qualquer 
aspeto relacionado com a discriminação em 
questão;

(c) publicar relatórios independentes e 
formular recomendações sobre qualquer 
aspeto relacionado com a discriminação em 
questão e sobre outras formas de 
discriminação direta ou indiretamente 
associadas (como a discriminação em 
razão do género);

Or. en

Justificação

As mulheres são vítimas de uma discriminação dupla quando trabalham fora do seu 
Estado-Membro de origem. As questões transfronteiriças afetam muitas vezes os direitos em 
matéria de licença de maternidade, baixa médica e licença por motivos familiares. Esse facto 
deve ser levado em consideração.

Alteração 156
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) informar os jovens recém-
licenciados e os estudantes no seu último 
ano de formação sobre os seus direitos na 
eventualidade de irem trabalhar para o 
estrangeiro;

Or. en

Alteração 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(h) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência aos 
trabalhadores ou membros da sua família 
que pretendam apresentar uma queixa;

(h) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência que 
englobe todos os aspetos da legislação 
laboral nacional aos trabalhadores ou 
membros da sua família que pretendam 
apresentar uma queixa;

Or. de

Alteração 158
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos

3. Os Estados-Membros devem incentivar
os organismos existentes ou recém-criados 
a usar e cooperar com os serviços de 
informação e assistência, designadamente o 
portal «A sua Europa», as redes SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe e os Balcões 
Únicos

Or. en

Alteração 159
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos Os Estados-
Membros devem velar por que os 
organismos existentes ou recém-criados 
conheçam, usem e cooperem com os 
serviços de informação e assistência 
disponibilizados pelos sindicatos, 
associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas.

Or. en

Alteração 160
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados, incluindo aqueles criados por 
sindicatos e ONG, conheçam, usem e 
cooperem com os serviços de informação e 
assistência, designadamente o portal «A 
sua Europa», as redes SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe e os Balcões Únicos

Or. de

Alteração 161
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos Os Estados-
Membros devem assegurar a cooperação 
com os serviços de informação e 
assistência existentes criados pelos 
parceiros sociais, as ONG ou outros 
organismos jurídicos interessados. Os 
Estados-Membros devem garantir que se 
efetuem inspeções laborais no âmbito 
desta cooperação e processo e assegurar 
que o intercâmbio de práticas e 
informações entre as inspeções laborais 
fazem parte dos mesmos.

Or. en

Alteração 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou recém-
criados conheçam, usem e cooperem com 
os serviços de informação e assistência, 
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e os Balcões Únicos

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que estes organismos conheçam, usem e 
cooperem com os serviços de informação e 
assistência, a nível nacional através dos 
pontos de contacto e ao nível da União,
designadamente o portal «A sua Europa», 
as redes SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe e a rede europeia de pontos de 
contacto nacionais. Os Estados-Membros 
também devem assegurar a cooperação 
com os serviços de informação e 
assistência existentes criados pelos 
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parceiros sociais e as ONG.

Or. en

Alteração 163
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando as funções 
referidas no artigo 5.º, n.º 1 e n.º 2, são 
atribuídas a mais do que um organismo, 
as responsabilidades são claramente 
definidas entre estes organismos.

Or. en

Alteração 164
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando mais de um organismo 
estiver incumbido das funções referidas 
no artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação e a cooperação entre esses 
organismos, a fim de evitar sobreposições 
ou lacunas em matéria de competências.

Or. nl

Alteração 165
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Diálogo Representação de interesses e diálogo

Or. en

Alteração 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem incentivar o
diálogo com as organizações não-
governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 
princípio da igualdade de tratamento.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
diálogo com as organizações não-
governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 167
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com as organizações não-
governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 

Os Estados-Membros devem incentivar e 
apoiar o diálogo com as organizações não-
governamentais visadas, os organismos 
representantes e com os parceiros sociais 
que, de acordo com o direito e as práticas 
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interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o
princípio da igualdade de tratamento.

nacionais, possuam um interesse legítimo 
em contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão da nacionalidade e 
a favor do princípio da igualdade de 
tratamento.

Or. en

Alteração 168
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com as organizações não-
governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 
princípio da igualdade de tratamento.

Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com os parceiros sociais e com as 
organizações não-governamentais 
adequadas que, de acordo com o direito e 
as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com as organizações não-
governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 

Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com os parceiros sociais e com as 
organizações não-governamentais 
adequadas que, de acordo com o direito e 
as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 



PE519.521v02-00 82/96 AM\1004217PT.doc

PT

princípio da igualdade de tratamento. princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 170
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organismo de apoio à igualdade de 
tratamento promova de forma ativa a 
representação de interesses e garanta que 
os trabalhadores e as suas famílias, ao 
exercerem o seu direito de livre 
circulação, tenham conhecimento e 
usufruam plenamente dos seus direitos.

Or. en

Alteração 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem facilitar e 
apoiar a organização dos trabalhadores 
de outros Estados-Membros, 
nomeadamente grupos vulneráveis, cuja 
atividade profissional não se enquadre 
nas modalidades formais de trabalho, tais 
como os trabalhadores sazonais, os 
trabalhadores domésticos e os prestadores 
de cuidados ou os trabalhadores do sexo. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
providenciar a esses trabalhadores 
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informações sobre as possibilidades de 
filiação num sindicato e facilitar o 
reconhecimento da filiação num sindicato 
doutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 172
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Regime geral para os trabalhadores 

móveis
1. A fim de beneficiar plenamente do 
mercado laboral e facilitar a mobilidade 
dos cidadãos e residentes na UE, a 
Comissão deverá ponderar a adoção de 
um "29.º regime" opcional, voluntário, 
individual e geral que complemente os 
sistemas nacionais de segurança social;
2. A Comissão deve estabelecer os 
requisitos para este "29.º regime".

Or. en

Alteração 173
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições adotadas em aplicação 
da presente diretiva, juntamente com as 
disposições pertinentes já em vigor por 
força dos artigos 1.º a 10.º do Regulamento 

1. Os Estados-Membros devem, no futuro,
assegurar que as disposições adotadas em 
aplicação da presente diretiva, juntamente 
com as disposições pertinentes já em vigor 
por força dos artigos 1.º a 10.º do 
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(UE) n.º 492/2011, sejam levadas ao 
conhecimento dos interessados, por todos 
os meios adequados e em todo o seu 
território.

Regulamento (UE) n.º 492/2011, sejam 
levadas pessoalmente ao conhecimento dos 
interessados em todo o seu território.  Para 
este efeito, é necessária a divulgação das 
informações pertinentes da forma mais 
sustentável, pública e ampla possível, 
através da rede EURES e com a 
participação dos parceiros sociais.  Em 
termos de conteúdo, formato e método de 
divulgação, as informações devem ser 
adaptadas aos seus grupos-alvo e, deste 
modo, ser compreensíveis, abrangentes e 
de fácil acesso.

Or. de

Alteração 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições adotadas em aplicação 
da presente diretiva, juntamente com as 
disposições pertinentes já em vigor por 
força dos artigos 1.º a 10.º do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011, sejam levadas ao 
conhecimento dos interessados, por todos 
os meios adequados e em todo o seu 
território.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não só as disposições adotadas em 
aplicação da presente diretiva, juntamente 
com as disposições pertinentes já em vigor 
por força dos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, mas 
também o vasto leque de outras normas 
associadas à segurança social, incluindo 
os benefícios familiares, os direitos 
laborais, as condições de trabalho, os 
impostos, o reconhecimento da família e a 
aprendizagem de línguas, que é um aspeto 
importante para os trabalhadores e as 
suas famílias, sejam levados ao 
conhecimento dos interessados, por todos 
os meios adequados, em todo o seu 
território e independentemente da situação 
de cada indivíduo.

Or. en
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Alteração 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que as informações 
pertinentes são divulgadas da forma mais 
sustentável, pública e ampla possível. O 
conteúdo, formato e método de divulgação 
devem ser adaptados aos grupos de 
trabalhadores específicos visados. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. de

Alteração 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de trabalhadores 
às pessoas à procura de emprego, aos 
trabalhadores móveis e aos empregadores 
para promover a mobilidade geográfica 
voluntária dos trabalhadores em pé de 
igualdade e contribuir para o emprego de 
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elevada qualidade. Estas informações 
devem ser disponibilizadas pelos serviços 
de aconselhamento personalizado e
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

Or. en

Alteração 177
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas, em várias 
línguas, sobre os direitos conferidos pela 
legislação da União em matéria de livre 
circulação de trabalhadores. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES. Este requisito aplica-se 
tanto no Estado-Membro de origem como 
no Estado-Membro onde o trabalhador é 
recrutado.

Or. de

Alteração 178
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, exaustivas e 
atualizadas sobre os direitos conferidos 
pela legislação da União em matéria de 
livre circulação de trabalhadores, 
impugnação, pontos de contacto, de forma 
convivial e em formatos facilmente 
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Europa» e na rede EURES. acessíveis, também a pessoas com 
deficiência. Estas informações devem estar 
disponíveis no sítio Web oficial único a 
nível nacional, e através de outros meios 
adequados como brochuras, e estar 
também acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

Or. en

Alteração 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar, 
através dos pontos de contacto a nível 
nacional, informações claras, facilmente 
acessíveis, exaustivas, atualizadas e 
multilingues, quer sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores, quer sobre os meios de 
proteção jurídica e ressarcimento. Os 
Estados-Membros são igualmente 
incentivados a criar páginas eletrónicas 
multilingues que prestem informações 
sobre a livre circulação de trabalhadores. 
Ao selecionarem os idiomas a 
disponibilizar, os Estados-Membros 
devem centrar-se, sobretudo, nos maiores 
grupos de cidadãos nacionais existentes 
entre os trabalhadores móveis de 
determinado país. Estas informações 
devem também estar acessíveis no portal 
«A sua Europa» e na rede EURES.

Or. pl

Alteração 180
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar, 
através dos pontos de contacto nacionais,
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas, atualizadas e multilingues
sobre os direitos conferidos pela legislação 
da União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores e sobre os meios de proteção 
jurídica e as vias de recurso existentes. Os 
Estados-Membros são igualmente 
incentivados a criar um sítio Web 
multilingue dedicado à informação sobre 
a livre circulação de trabalhadores. As 
informações contidas nesse sítio Web 
devem ser associadas às informações 
sobre a coordenação dos sistemas de 
segurança social. Estas informações 
devem também estar acessíveis no portal 
«A sua Europa» e na rede EURES. É 
igualmente necessário promover o 
contacto, a coordenação e a cooperação 
entre os pontos de contacto ou 
organismos pertinentes que operem em 
ambos os lados da fronteira.

Or. nl

Alteração 181
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. . Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de trabalhadores 
e sobre os meios de proteção e 
impugnação em relação a estes direitos. 
Estas informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
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rede EURES.

Or. en

Alteração 182
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas, em todas as 
línguas oficiais da União Europeia, sobre 
os direitos conferidos pela legislação da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores. Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

Or. ro

Alteração 183
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem divulgar 
às pessoas interessadas informações sobre 
outras disposições nacionais importantes 
para os trabalhadores e as suas famílias 
que exercem o seu direito à livre 
circulação.

Or. en

Alteração 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pedido, os Estados-Membros 
devem prestar informações claras, 
facilmente acessíveis, exaustivas e 
atualizadas sobre os direitos de livre 
circulação dos trabalhadores da UE aos 
seus próprios cidadãos que desejem 
exercer o direito de livre circulação para 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Capítulo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IV-A Controlo do respeito das 
disposições aplicáveis

Or. en

Alteração 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Sanções
Os Estados-Membros devem definir 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de violação das disposições nacionais 
adotadas nos termos da presente diretiva e 
do Regulamento n.º 492/2011 e devem 
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tomar as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação e cumprimento 
efetivos. As sanções impostas serão 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar as 
referidas disposições à Comissão até [... 
data de transposição] o mais tardar. 
Devem notificar sem demora quaisquer 
alterações que lhes sejam feitas 
subsequentemente.

Or. en

Alteração 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B Inspeções laborais
Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim 
de garantir o respeito das disposições e 
regras estabelecidas no Regulamento 
492/2011 e a sua correta aplicação e 
execução.

Or. en

Alteração 188
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para defender o princípio da igualdade 1. Para defender o princípio da igualdade 
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de tratamento, os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis do que as estabelecidas na 
presente diretiva.

de tratamento, os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis do que as estabelecidas na 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
são convidados a alargar o âmbito dos 
direitos processuais a todos os 
trabalhadores interessados e respetivas 
famílias, independentemente do facto de 
se tratar um caso de livre circulação os 
termos do artigo 45.º ou de outros tipos de 
migração laboral.

Or. en

Alteração 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar as 
competências das estruturas ou dos 
organismos referidos no artigo 5.º para a 
promoção, a análise, o acompanhamento e 
o apoio da igualdade de tratamento entre 
todos os trabalhadores ou membros da sua 
família, sem discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a englobarem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-
Membros.

2. Os Estados-Membros devem alargar as 
competências das estruturas ou dos 
organismos referidos no artigo 5.º para a 
promoção, a análise, o acompanhamento e 
o apoio da igualdade de tratamento entre 
todos os trabalhadores ou membros da sua 
família, sem discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a englobarem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-
Membros.

Or. en
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Alteração 190
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem alargar as 
competências das estruturas ou dos 
organismos referidos no artigo 5.º para a 
promoção, a análise, o acompanhamento e 
o apoio da igualdade de tratamento entre 
todos os trabalhadores ou membros da sua 
família, sem discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a englobarem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-
Membros.

2. Os Estados-Membros podem alargar as 
competências das estruturas ou dos 
organismos referidos no artigo 5.º para a 
promoção, a análise, o acompanhamento e 
o apoio da igualdade de tratamento entre 
todos os trabalhadores ou membros da sua 
família, sem discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a englobarem os 
trabalhadores transfronteiriços e outros 
trabalhadores, assim como o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no artigo 
21.º do TFUE e na Diretiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da 
União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As competências das estruturas e 
organismos referidos no artigo 5.º 
previstas pelos Estados-Membros também 
devem abranger os trabalhadores 
destacados tal como definido na Diretiva 
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96/71/CE.

Or. en

Alteração 192
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar dois anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva, com vista 
a propor, se for caso disso, as alterações 
necessárias.

O mais tardar dois anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva, com vista 
a propor, se for caso disso, as alterações ou 
propostas legislativas necessárias.

Or. en

Alteração 193
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve prestar, no presente 
relatório, uma atenção redobrada às 
possíveis dificuldades enfrentadas pelos 
jovens recém-licenciados quando se 
deslocam dentro da União, seja por um 
período fixo ou para ocupar um posto 
temporário.

Or. en
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Alteração 194
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve prestar, no presente 
relatório, uma atenção redobrada às 
possíveis dificuldades enfrentadas pelos 
jovens recém-licenciados quando se 
deslocam dentro da União.

Or. en

Alteração 195
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão também deve analisar as 
possíveis dificuldades com que os 
cônjuges dos trabalhadores se deparam 
quando são cidadãos de países terceiros.

Or. en

Alteração 196
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão também deve analisar as 
possíveis dificuldades com que os 
cônjuges dos trabalhadores se deparam 
quando são cidadãos de países terceiros.
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Or. en


