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Alteração 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os 
nacionais de países terceiros que trabalham 
legalmente nos Estados-Membros 
contribuem, através do seu trabalho e dos 
seus impostos, para a prosperidade da 
economia europeia e criar uma protecção 
contra a concorrência desleal entre os 
trabalhadores nacionais e os trabalhadores 
migrantes resultante de uma eventual 
exploração destes últimos.

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os 
nacionais de países terceiros que trabalham 
legalmente nos Estados-Membros 
contribuem, através do seu trabalho e dos 
seus impostos, para a prosperidade da 
economia europeia e criar uma protecção 
contra a concorrência desleal entre os 
trabalhadores nacionais e os trabalhadores 
migrantes resultante de uma eventual 
exploração destes últimos. A definição de 
“trabalhador de um país terceiro”
estabelecida na alínea b) do artigo 2.° da 
presente directiva significa, sem prejuízo 
da interpretação do conceito de relação 
laboral constante de outra legislação 
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comunitária, qualquer nacional de um 
país terceiro admitido no território de um 
Estado-Membro e que nele resida 
legalmente e esteja autorizado a trabalhar
no âmbito de uma relação remunerada ao 
abrigo da legislação nacional e/ou em 
conformidade com a prática nacional
desse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta proposta visa especificar que a definição de “trabalhador de um país terceiro” não deve 
influir na interpretação do conceito de relação laboral constante de qualquer outro 
instrumento legislativo da UE, por não existir uma definição uniforme do conceito de 
“relação laboral” no direito do trabalho comunitário. Além disso, a definição proposta pela 
Comissão parece diferir das actuais definições aplicadas pelo menos em certos Estados-
Membros.

Alteração 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
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deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os
nacionais de países terceiros que 
trabalham legalmente nos Estados-
Membros contribuem, através do seu 
trabalho e dos seus impostos, para a 
prosperidade da economia europeia e criar 
uma protecção contra a concorrência 
desleal entre os trabalhadores nacionais e 
os trabalhadores migrantes resultante de 
uma eventual exploração destes últimos.

deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer a 
contribuição dos nacionais de países 
terceiros para a sociedade europeia e lutar
contra a concorrência desleal entre os 
trabalhadores nacionais e os trabalhadores 
migrantes resultante de uma eventual 
exploração destes últimos.

Or. en

Alteração 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 

9. Na falta de legislação comunitária 
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da 
UE. Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
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Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os 
nacionais de países terceiros que trabalham 
legalmente nos Estados-Membros 
contribuem, através do seu trabalho e dos 
seus impostos, para a prosperidade da
economia europeia e criar uma protecção 
contra a concorrência desleal entre os 
trabalhadores nacionais e os trabalhadores 
migrantes resultante de uma eventual 
exploração destes últimos.

Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os 
nacionais de países terceiros que trabalham 
legalmente nos Estados-Membros 
contribuem, através do seu trabalho e dos 
seus impostos, para o mercado de trabalho 
legal e a economia europeia e criar uma 
protecção contra a concorrência desleal 
entre os trabalhadores nacionais e os 
nacionais de países terceiros resultante de 
uma eventual exploração destes últimos.

Or. en

Alteração 19
Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de 
Junho de 1971, relativo à aplicação dos 
regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade. O 
Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e (CEE) 
n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento (CE) 
n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança 
social. O Regulamento (CE) n.º 859/2003 
do Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e (CEE) 
n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 
Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e que 
se encontram numa situação que diz 
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Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e que 
se encontram numa situação que diz 
respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro. No entanto, a presente 
directiva não deve conferir mais direitos 
do que aqueles já previstos na legislação 
comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros.

respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro. 

Or. en

Justificação

Este assunto está a ser discutido no âmbito da actualização do regulamento em questão: não 
devemos, neste considerando, antecipar o resultado dessas negociações.

Alteração 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de 
Junho de 1971, relativo à aplicação dos 
regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade. O 

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de 
Junho de 1971, relativo à aplicação dos 
regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade. O 
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Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e (CEE) 
n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 
Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e que 
se encontram numa situação que diz 
respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro. No entanto, a presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação 
comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros.

Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e (CEE) 
n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 
Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e que 
se encontram numa situação que diz 
respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um Estado terceiro, mas permitem aos 
Estados-Membros limitar a igualdade de 
tratamento às pessoas que estejam 
empregadas. No entanto, a presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação 
comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros, nem prejudica a 
competência dos Estados-Membros para 
organizarem os seus sistemas de 
segurança social e determinarem as 
condições de inscrição num regime de 
segurança social. Além disso, a presente 
directiva não deve conceder direitos em 
relação a situações que não se enquadram 
no âmbito de aplicação da legislação 
comunitária, como por exemplo em 
relação aos membros da família que 
residem num país terceiro.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito de aplicação da directiva - ou seja, abrange as pessoas que entram 
num Estado-Membro para efeitos de emprego, mas também aquelas cuja autorização de 
residência as autoriza a trabalhar - é de suma importância que a existência de regimes de 
segurança social baseados no local de residência seja contemplada no artigo 12.°, mantendo 
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a possibilidade de os Estados-Membros restringirem o direito à igualdade de tratamento em 
matéria de segurança social às pessoas que estejam empregadas, a fim de evitar alterações 
significativas e profundas dos sistemas de segurança social baseados no local de residência.

Alteração 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de 
Junho de 1971, relativo à aplicação dos 
regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade. O 
Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e (CEE) 
n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 
Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e 
que se encontram numa situação que diz 
respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro. No entanto, a presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação 

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de 
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança 
social são definidos no Regulamento (CE) 
n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança 
social. As disposições sobre a igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se 
igualmente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro. No entanto, a presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação 
comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros.
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comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A nova legislação relativa à coordenação dos sistemas de segurança social será o 
Regulamento (CE) n.° 883/2004.

Alteração 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. O direito comunitário não prejudica 
a competência dos Estados-Membros para 
organizarem os seus sistemas de 
segurança social. Não havendo 
harmonização a nível comunitário, cabe à 
legislação de cada Estado-Membro 
determinar as condições de atribuição das 
prestações de segurança social e o 
montante e a duração da atribuição 
destas. No entanto, no exercício desta 
competência, os Estados-Membros devem 
respeitar o direito comunitário. Os 
nacionais de países terceiros abrangidos 
pela presente directiva devem preencher 
as condições estabelecidas pela legislação 
do Estado-Membro competente no que 
respeita à inscrição num regime de 
segurança social ou às condições que dão 
direito às prestações.

Or. en
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Alteração 23
Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Os Estados-Membros devem 
ratificar a Convenção Internacional sobre
a Protecção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros
das suas Famílias, adoptada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
18 de Dezembro de 1990.

Or. en

Alteração 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) “Trabalhador de um país terceiro”, 
qualquer nacional de um país terceiro 
admitido no território de um Estado-
Membro e autorizado a nele trabalhar 
legalmente;

b) “Trabalhador de um país terceiro”, 
qualquer nacional de um país terceiro 
admitido no território de um 
Estado-Membro e que nele resida 
legalmente e esteja autorizado a trabalhar 
no âmbito de uma relação remunerada ao 
abrigo da legislação nacional e/ou em 
conformidade com a prática nacional
desse Estado-Membro, sem prejuízo da 
interpretação do conceito de relação 
laboral constante de outra legislação 
comunitária;

Or. en
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Alteração 25
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) abrangidos pela Directiva 96/71/CE, 
durante todo o período de destacamento;

b) abrangidos pela Directiva 96/71/CE, 
durante todo o período de destacamento. A
presente directiva não afecta as
competências dos Estados-Membros 
relativas ao acesso dos nacionais de 
países terceiros ao seu mercado de 
trabalho, nem prejudica o direito de os 
Estados-Membros adoptarem ou 
manterem normas nacionais específicas 
do mercado de trabalho em matéria de 
imigração;

Or. de

Justificação

Importa especificar que a proposta de directiva, em conjugação com a Directiva 96/71/CE, 
não afecta a responsabilidade dos Estados-Membros em matéria de admissão de nacionais de 
países terceiros nos mercados de trabalho nacionais. O direito de os Estados-Membros
decidirem quanto às pessoas admitidas nos respectivos mercados de trabalho não deve ser 
posto em causa.

Alteração 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração e de
despedimentos, bem como às condições de 
saúde e de segurança no trabalho;

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, de férias, de 
tempo de trabalho e de despedimento, bem 
como às condições de saúde e de segurança 
no trabalho, tendo em conta as convenções 
colectivas gerais em vigor;
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Or. en

Alteração 27
Pascale Gruny

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração e de 
despedimentos, bem como às condições de 
saúde e de segurança no trabalho;

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração e de 
despedimentos, bem como às condições de 
saúde e de segurança no trabalho e em 
matéria de duração do trabalho, férias 
pagas e direito disciplinar;

Or. fr

Justificação

Alargar as hipóteses de igualdade de tratamento.

Alteração 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da 
Comunidade; o Regulamento (CE) n.° 
859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.° 
1408/71 e do respectivo regulamento de 
execução, o Regulamento (CEE) 
n.° 574/72, aos nacionais de Estados 

e) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CE) 
n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança 
social;
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terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, é aplicável em 
conformidade;

Or. en

Justificação

A nova legislação relativa à coordenação dos sistemas de segurança social será o 
Regulamento (CE) n.° 883/2004.

Alteração 29
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da 
Comunidade; o Regulamento (CE) n.° 
859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.° 
1408/71 e do respectivo regulamento de 
execução, o Regulamento (CEE) 
n.° 574/72, aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, é aplicável em 
conformidade;

e) disposições dos direitos nacionais 
relativas aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no Regulamento (CE) 
n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança 
social; o regulamento que torna 
extensivas as disposições em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social aos nacionais de Estados terceiros 
que ainda não estão abrangidos por estas 
disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade e que residem legalmente
na UE e se encontram numa situação 
transfronteiriça, é aplicável em 
conformidade;

Or. en
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Alteração 30
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços acessíveis 
ao público, incluindo os procedimentos de 
obtenção de alojamento e de assistência 
prestada pelos serviços de emprego.

h) acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços acessíveis 
ao público, incluindo os procedimentos de 
obtenção de alojamento e de assistência e 
os serviços de consultadoria prestados
pelos serviços de emprego previstos na 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 31
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) restringindo os direitos conferidos 
pelo n.° 1 do presente artigo ao abrigo da 
legislação nacional;

Or. de

Justificação

Em nome do princípio da subsidiariedade, a concessão de direitos acrescidos aos nacionais 
de países terceiros deveria continuar a ser da competência dos Estados-Membros. Contudo, a 
directiva deve incluir pelo menos uma disposição que dê aos Estados-Membros a 
possibilidade geral de restringir totalmente os direitos conferidos pelo n.° 1 do artigo 12.°.
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Alteração 32
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento em relação aos 
cidadãos nacionais:

2. Os Estados-Membros só podem 
restringir a igualdade de tratamento em 
relação aos cidadãos nacionais nos 
seguintes casos:

Or. en

Alteração 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) restringindo os direitos conferidos pelo
n.° 1, alínea h), no que diz respeito ao 
alojamento social aos casos de nacionais 
de países terceiros que tenham residido ou 
tenham direito a residir no seu território 
durante, pelo menos, três anos;

Suprimido

Or. en

Alteração 34
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea h), no que diz respeito ao 
alojamento social aos casos de nacionais 
de países terceiros que tenham residido ou 

Suprimido
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tenham direito a residir no seu território 
durante, pelo menos, três anos;

Or. en

Alteração 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alíneas a), b) e g), aos trabalhadores 
de países terceiros que estejam 
empregados;

Suprimido

Or. en

Alteração 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea e), aos trabalhadores de 
países terceiros que estejam empregados, 
salvo no que diz respeito ao subsídio de 
desemprego.

Suprimido

Or. en
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Alteração 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea e), aos trabalhadores de 
países terceiros que estejam empregados, 
salvo no que diz respeito ao subsídio de 
desemprego.

e) limitando os direitos conferidos pelo n.° 
1, alínea e), com excepção do subsídio de 
desemprego cujo direito foi adquirido com 
base na anterior relação de trabalho no 
respectivo Estado-Membro, aos nacionais
de países terceiros que estejam 
empregados.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito de aplicação da directiva - ou seja, abrange as pessoas que entram 
num Estado-Membro para efeitos de emprego, mas também aquelas cuja autorização de 
residência as autoriza a trabalhar - é de suma importância que a existência de regimes de 
segurança social baseados no local de residência seja contemplada no artigo 12.°, mantendo 
a possibilidade de os Estados-Membros restringirem o direito à igualdade de tratamento em 
matéria de segurança social às pessoas que estejam empregadas, a fim de evitar alterações 
significativas e profundas dos sistemas de segurança social baseados no local de residência.

Alteração 38
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os trabalhadores de países terceiros, 
no caso de mudança para um país 
terceiro, ou os sobreviventes desses 
trabalhadores cujos direitos decorrem do 
estatuto jurídico adquirido pelo 
trabalhador, beneficiam, em caso de 
velhice, invalidez e morte, de pensões do 
regime geral com base na anterior relação 
de trabalho do trabalhador e adquiridas
em conformidade com a legislação 
referida no artigo 3.° do Regulamento 



AM\810515PT.doc 19/19 PE440.019v01-00

PT

(CE) n.° 883/2004, nas mesmas condições 
e de acordo com as mesmas taxas que os 
nacionais dos Estados-Membros em causa 
no caso de mudança para um país 
terceiro. Os Estados-Membros podem 
subordinar a aplicação desta disposição à 
existência de acordos bilaterais que
reconhecem a exportação recíproca das 
pensões e estabelecem uma cooperação 
técnica.

Or. en

Alteração 39
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que 
qualquer violação dos direitos 
consagrados na presente directiva seja 
objecto de um recurso judicial.

Or. en


