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Alteração 1
Sari Essayah

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 horizontal da 
União, os direitos dos nacionais de países 
terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. 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 mínimas 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 comunitária, qualquer 
nacional de um país terceiro admitido no 
território de um Estado-Membro e que 
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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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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 
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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.

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 o 
contributo 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 3
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os nacionais de países terceiros 
abrangidos pela Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços, 
durante todo o período em que 
estejam destacados num Estado-
Membro e os nacionais de países 
terceiros que entrem num 
Estado-Membro em aplicação de 
disposições constantes de um acordo 
internacional de facilitação da 
entrada e da residência temporária de 
certas categorias de pessoas 
singulares relacionado com 
actividades de comércio e de 
investimento, não devem ser 

(12) Os nacionais de países terceiros 
destacados não são abrangidos pela 
presente directiva. Tal não impede que os 
nacionais de países terceiros que residem 
e trabalham legalmente num 
Estado-Membro e estão destacados noutro 
Estado-Membro continuem a beneficiar 
de igualdade de tratamento em relação 
aos nacionais do Estado-Membro de 
origem durante o período do seu 
destacamento, relativamente às condições 
de emprego que estão excluídas do âmbito 
de aplicação da Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços.
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abrangidos pela presente directiva, 
pois não são considerados como 
fazendo parte do mercado de trabalho 
desse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 4
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A). Na acepção da presente directiva, 
as condições de trabalho abrangem, pelo 
menos, a remuneração e o despedimento, 
a saúde e a segurança no trabalho, o 
tempo de trabalho e as férias, tendo em 
conta as convenções colectivas gerais em 
vigor.

Or. en

Alteração 5
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As qualificações profissionais 
adquiridas por um nacional de um país 
terceiro noutros Estados-Membros devem 
ser reconhecidas tal como para os cidadãos 
da União e as qualificações adquiridas num 
país terceiro devem ser tidas em conta em 
conformidade com as disposições da 
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.

(15) As qualificações profissionais 
adquiridas por um nacional de um país 
terceiro noutro Estado-Membro devem ser 
reconhecidas tal como para os cidadãos da 
União e as qualificações adquiridas num 
país terceiro devem ser tidas em conta em 
conformidade com as disposições da 
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. O direito à 
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igualdade de tratamento concedida aos 
trabalhadores de países terceiros no que 
se refere ao reconhecimento de diplomas, 
certificados e outros títulos profissionais, 
em conformidade com os procedimentos 
nacionais pertinentes não prejudica a 
competência dos Estados-Membros para 
admitir esses trabalhadores de países 
terceiros no seu mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 6
Alejandro Cercas

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 as disposições do Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 e do Regulamento 
(CEE) n.º 574/72 extensivas 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.º 1408/1971 aos nacionais de 
países terceiros que estão a residir 
legalmente na União Europeia e que se 
encontram numa situação 

(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.º 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos regimes 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.
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transfronteiriça. 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 deverá 
conferir mais direitos do que os que já 
estão previstos na legislação comunitária 
em vigor no domínio da segurança social 
para os nacionais de países terceiros com 
elementos transfronteiriços entre 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 7
Ria Oomen-Ruijten

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.º859/2003 do 
Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º1408/71 e (CEE) 
n.º574/72 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 

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

conceder direitos em relação a situações 
que não são abrangidas pelo âmbito da 
legislação da União, como por exemplo 
no caso dos membros da família que 
residam num país terceiro. A presente 
directiva só concede direitos em relação 
aos membros da família que se juntam ao 
trabalhador de um país terceiro para 
residir em qualquer Estado-Membro com 
base no reagrupamento familiar ou aos 
membros da família que já residam 
legalmente nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 8
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A). O Direito da União não restringe 
as competências conferidas aos 
Estados-Membros no âmbito da 
organização dos seus regimes de 
segurança social. Na falta de 
harmonização a nível da União, cabe à 
legislação dos Estados-Membros estipular 
as condições em que são concedidas as 
prestações de segurança social, bem como 
o valor dessas prestações e o período 
durante o qual são concedidas. Contudo, 
ao exercerem essa competência, os 
Estados-Membros devem observar o 
Direito da União.

Or. en
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Alteração 9
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B). Os Estados-Membros devem 
conferir igualdade de tratamento pelo 
menos aos trabalhadores de países 
terceiros que estejam empregados ou que, 
após um período mínimo de emprego, 
estejam registados como desempregados.
Quaisquer restrições à igualdade de 
tratamento no domínio da segurança 
social ao abrigo da presente directiva são 
aplicáveis sem prejuízo dos direitos 
conferidos em aplicação do Regulamento 
(UE) n.º 1231/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de 
Novembro de 2010, que torna extensivos o 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos 
nacionais de países terceiros que ainda 
não estejam abrangidos por esses 
regulamentos por razões exclusivas de 
nacionalidade1.

1JO L 344 de 29.12.10, p. 1.

Or. en

Alteração 10
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A igualdade de tratamento para os 
trabalhadores de países terceiros não se 
aplica às medidas no domínio da 
formação profissional que sejam 
financiadas ao abrigo de regimes de 
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assistência social.

Or. en

Alteração 11
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B). 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 12
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um procedimento de pedido único de 
concessão de uma autorização única para 
os nacionais de países terceiros residirem e
trabalharem no território de um 
Estado-Membro, a fim de simplificar a sua 
admissão e facilitar o controlo do seu 
estatuto; e

(a) Um procedimento de pedido único de 
concessão de uma autorização única para 
os nacionais de países terceiros residirem 
para efeitos de trabalho no território de um 
Estado-Membro, a fim de simplificar os 
procedimentos para a sua admissão e 
facilitar o controlo do seu estatuto; e

Or. en
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Alteração 13
Alejandro Cercas

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 da 
UE;

Or. en

Alteração 14
Ria Oomen-Ruijten

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 que aí resida legalmente e 
esteja autorizado a nele trabalhar no 
contexto do exercício de actividades 
remuneradas ao abrigo da legislação 
nacional e/ou em conformidade com a 
prática nacional nesse Estado-Membro;

Or. en
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Alteração 15
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 - alínea b)-A

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a qualquer nacional de um país 
terceiro, a menos que outra legislação da
UE proporcione um nível mais elevado de 
direitos;

Or. en

Alteração 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 17
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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 à admissão e ao acesso dos 
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nacionais de países terceiros ao seu 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 18
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) destacados, durante todo o período de 
destacamento;

Or. en

Alteração 20
Gesine Meissner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 21
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12.º – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os trabalhadores de países terceiros devem 
beneficiar de igualdade de tratamento em 
relação aos trabalhadores nacionais, pelo 
menos no que diz respeito a:

Os trabalhadores de países terceiros a que 
se refere o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c),
devem beneficiar de igualdade de 
tratamento em relação aos trabalhadores 
nacionais no Estado-Membro em que 
residem no que diz respeito:

Or. en

Alteração 22
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) às condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração e de 
despedimentos, bem como às condições de 
saúde e de segurança no trabalho, tempo de 
trabalho, férias e procedimentos 
disciplinares, tendo em conta as 
convenções colectivas gerais em vigor e o 
direito de procurar um novo emprego;

Or. en

Justificação

Um migrante, tal como qualquer outro trabalhador, deve gozar do direito de escolher o 
empregador e de mudar de empregador, conforme previsto na Convenção 143 da OIT 
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(Organização Internacional do Trabalho).

Alteração 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Texto da Comissão Alteração

(a) às 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;

Or. en

Alteração 24
Alejandro Cercas

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

Texto da Comissão Alteração

(a) às 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, de tempo 
de trabalho e de férias, tendo em conta as 
convenções colectivas; 

Or. en
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Alteração 25
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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.º 
859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.º 
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) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CE) 
n.º 883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Or. en

Alteração 26
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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.º 

(e) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CE) 
n.º 883/2004;
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859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.º 
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;

Or. en

Alteração 27
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) benefícios fiscais; (g) benefícios fiscais, desde que o 
trabalhador seja considerado residente 
para efeitos fiscais no Estado-Membro em 
questão;

Or. en

Alteração 28
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) benefícios fiscais; (g) benefícios fiscais, desde que o 
trabalhador seja considerado residente 
para efeitos fiscais no Estado-Membro em 
questão;

Or. en
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Alteração 29
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12, nº 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 aconselhamento prestados 
pelos serviços de emprego previstos na 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 30
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12, nº 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) ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços à 
disposição do público, incluindo os 
procedimentos de obtenção de alojamento 
nas condições previstas pelo Direito 
nacional. O presente parágrafo não 
prejudica a liberdade contratual prevista 
pela legislação da União e pela legislação 
nacional;

Or. en
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Alteração 31
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12, nº 1, alínea h)-A

Texto da Comissão Alteração

(h-A) serviços de aconselhamento 
prestados pelos serviços de emprego.

Or. en

Alteração 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) exigindo uma prova de conhecimentos 
adequados da língua para efeitos de 
acesso ao ensino e à formação.
O acesso à universidade pode depender do  
preenchimento de requisitos prévios 
específicos em termos de formação 
académica;

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) exigindo uma prova de conhecimentos 
adequados da língua para efeitos de 

(a) nos termos do n.º 1, alínea c):
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acesso ao ensino e à formação. O acesso à 
universidade pode depender do 
preenchimento de requisitos prévios 
específicos em termos de formação 
académica;

– circunscrevendo a sua aplicação a 
trabalhadores de países terceiros que 
estejam empregados;
– excluindo os trabalhadores de países 
terceiros que tenham sido admitidos no 
seu território nos termos da Directiva 
2004/114/CE;
– excluindo as bolsas e empréstimos para 
estudos e subsistência ou outras bolsas ou 
empréstimos;
– estipulando requisitos prévios 
específicos incluindo conhecimentos
adequados da língua e o pagamento de 
propinas, nos termos do Direito nacional, 
para efeitos de acesso à universidade e ao 
ensino superior ou à formação 
profissional que não esteja directamente 
ligada à actividade profissional concreta;

Or. en

Alteração 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea c), no que diz respeito a 
bolsas de estudo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 35
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea c), no que diz respeito a 
bolsas de estudo;

Suprimido

Or. en

Alteração 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Texto da Comissão Alteração

(c) restringindo os direitos conferidos 
pelo n.º 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 37
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

(c) restringindo os direitos conferidos pelo Suprimido
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n.º 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;

Or. en

Alteração 38
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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
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Alteração 40
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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 41
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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;

(d) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.° 1, alínea a) aos trabalhadores de países 
terceiros que estejam empregados;

Or. en

Alteração 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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 

Suprimido
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ao subsídio de desemprego.

Or. en

Alteração 43
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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

Alteração 44
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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) aplicando critérios de residência (no 
caso das prestações ligadas à residência, 
mas não das prestações a título do 
exercício de uma actividade profissional) 
se a autorização de residência for emitida 
para outros fins não relacionados com 
trabalho mas autorizar o interessado a 
trabalhar.

Or. en
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Alteração 45
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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) os direitos conferidos pelo n.° 1, alínea 
e), aos trabalhadores de países terceiros só 
podem ser restringidos no caso de 
trabalhadores de países terceiros que 
tenham estado empregados durante um 
período inferior a seis meses e não podem 
ser restringidos para aqueles que estejam
registados como desempregados.
Além disso, os Estados-Membros podem 
decidir que o disposto no n.º 1, alínea e), 
no que se refere às prestações familiares 
não seja aplicável a nacionais de países 
terceiros que tenham sido autorizados a 
trabalhar no território de um 
Estado-Membro por um período não 
superior a seis meses, a nacionais de 
países terceiros que tenham sido 
admitidos para efeitos de estudos ou a 
nacionais de países terceiros que estejam 
autorizados a trabalhar com base em 
vistos;

Or. en

Alteração 46
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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.º 1, alínea e), aos trabalhadores de países 
terceiros, mas não restringindo esses 
direitos a trabalhadores de países 
terceiros que estejam empregados ou que 
tenham estado empregados por um 
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período mínimo de seis meses e que 
estejam registados como desempregados.
Além disso, os Estados-Membros podem 
decidir que o disposto no n.º 1, alínea e), 
no que se refere às prestações familiares 
não seja aplicável a nacionais de países 
terceiros que tenham sido autorizados a 
trabalhar no território de um Estado-
Membro por um período não superior a 
seis meses, a nacionais de países terceiros 
que tenham sido admitidos para efeitos de 
estudos ou a nacionais de países terceiros 
que estejam autorizados a trabalhar com 
base em vistos;

Or. en

Alteração 47
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 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.º 1, alínea e), aos trabalhadores de países 
terceiros, mas não restringindo esses 
direitos a trabalhadores de países 
terceiros que estejam empregados ou que 
tenham estado empregados por um 
período mínimo de seis meses e que 
estejam registados como desempregados.
Além disso, os Estados-Membros podem 
decidir que o disposto no n.º 1, alínea e), 
no que se refere às prestações familiares 
não seja aplicável a nacionais de países 
terceiros que tenham sido autorizados a 
trabalhar no território de um 
Estado-Membro por um período não 
superior a seis meses, a nacionais de 
países terceiros que tenham sido 
admitidos para efeitos de estudos ou a 
nacionais de países terceiros que estejam 
autorizados a trabalhar com base em 
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vistos;

Or. en

Alteração 48
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) nos termos do n.º 1, alínea g) 
limitando-se aos casos em que o local de 
residência registado ou habitual dos 
membros da família do trabalhador de um 
país terceiro para os quais são solicitadas 
as prestações se situe no território do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 49
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os trabalhadores de países terceiros 
que mudem para um país terceiro, ou os 
respectivos sobrevivos que residam em 
países terceiros em virtude de os seus 
direitos advirem desses trabalhadores, 
receberão, em caso de velhice, invalidez 
ou morte, pensões legais baseadas no 
anterior emprego do trabalhador e 
adquiridas de acordo com a legislação 
definida no artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Conselho, nas 
mesmas condições e às mesmas taxas que 
os nacionais dos Estados-Membros em 
causa quando mudam para um país 
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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 50
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os trabalhadores de países terceiros, 
no caso de mudança para um país 
terceiro, ou os sobrevivos desses 
trabalhadores em virtude de os seus 
direitos advirem desses trabalhadores, 
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 (CE) n.º 
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. Se,  por qualquer motivo, a 
segurança social ou as contribuição 
específicas da pensão não resultarem na 
aquisição de direitos a pensão ou ao seu 
eventual pagamento, o reembolso deve ser 
feito antes da partida do nacional de país 
terceiro.

Or. en

Justificação
Pode considerar-se um tratamento discriminatório sempre que, intencionalmente, se exija 
uma contribuição para os regimes de pensões (incluindo a pensão do Estado) sabendo-se que



PE460.645v01-00 30/30 AM\859135PT.doc

PT

tal não implicará qualquer benefício acrescido.

Alteração 51
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os trabalhadores de países terceiros 
que mudem para um país terceiro, ou os 
respectivos sobrevivos que residam em 
países terceiros em virtude de os seus 
direitos advirem desses trabalhadores, 
receberão, em caso de velhice, invalidez 
ou morte, pensões legais baseadas no 
anterior emprego do trabalhador e 
adquiridas de acordo com a legislação 
definida no artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Conselho.

Or. en

Alteração 52
Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo dos direitos e princípios 
consagrados na Carta Social Europeia, de 
18 de Outubro de 1961, e na Convenção 
Europeia relativa ao Estatuto Jurídico do 
Trabalhador Migrante, de 24 de 
Novembro de 1977. 

Or. en


