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Alteração 24
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 79.°, n.º 2, alíneas 
a) e b),

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 79.°, n.º 2, alíneas 
a) e b), e o artigo 79.°, n.º 5,

Or. en

Alteração 25
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, e em 
particular o n.º 3 do artigo 15.º, e os 
artigos 27.º, 28.º,31.º e 33.º,

Or. en

Alteração 26
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 5-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção 102 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
relativa à norma mínima da segurança 
social,

Or. en
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Alteração 27
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 5-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção 118 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
relativa à igualdade de tratamento de 
nacionais e não nacionais em matéria de 
segurança social,

Or. en

Alteração 28
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 5-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção 143 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
relativa à Migração em Condições 
Abusivas e a Promoção da Igualdade de 
Oportunidades e de Tratamento de 
Trabalhadores Migrantes,

Or. en

Alteração 29
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Citação 5-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção 97 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
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relativa à Migração visando Emprego,

Or. en

Alteração 30
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A comunicação da Comissão "Europa 
2010: Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo» fixa 
como objectivo da União tornar-se uma 
economia baseada no conhecimento e na 
inovação, reduzindo a carga administrativa 
sobre as empresas e assegurando uma 
melhor adequação entre a oferta e a 
procura de trabalho. As medidas destinadas 
a facilitar a entrada na União de gestores, 
especialistas ou estagiários com diploma de 
ensino superior de países terceiros no 
quadro da transferência dentro das 
empresas devem inscrever-se neste 
contexto mais amplo.

(3) A Comunicação da Comissão «Europa 
2020: Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo» fixa 
como objectivo da União tornar-se uma 
economia baseada no conhecimento e na 
inovação, reduzindo a carga administrativa 
sobre as empresas e assegurando uma 
melhor adequação entre a oferta e a 
procura de trabalho. As medidas destinadas 
a melhorar os procedimentos e definir um 
quadro comum de direitos iguais para
gestores, especialistas ou estagiários com 
diploma de ensino superior de países 
terceiros no quadro da transferência dentro 
das empresas podem inscrever-se neste 
contexto mais amplo.

Or. en

Alteração 31
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os nacionais de países terceiros que 
sejam autorizados a trabalhar no 
território dos Estados-Membros têm 
direito a condições de trabalho 
equivalentes àquelas de que beneficiam os 
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cidadãos da União.

Or. en

Justificação

Esta disposição está em conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais.

Alteração 32
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Estas transferências de pessoal 
essencial dentro das empresas têm como 
resultado novos conhecimentos e 
competências, inovação e melhores 
oportunidades económicas para as 
empresas de acolhimento, contribuindo 
assim para o avanço da economia baseada 
no conhecimento na Europa e, ao mesmo 
tempo, impulsionando os fluxos de 
investimento na UE. A gestão eficaz das 
transferências a partir de países terceiros 
pode também facilitar as transferências da 
União para empresas de países terceiros e 
reforçar a posição da União na sua relação 
com os parceiros internacionais.
 Facilitar as transferências dentro das 
empresas permite que os grupos 
multinacionais efectuem uma melhor 
gestão dos seus recursos humanos.

(6) Estas transferências de pessoal 
essencial dentro das empresas têm como 
resultado novos conhecimentos e 
competências, inovação e melhores 
oportunidades económicas para as 
empresas de acolhimento, contribuindo 
assim para o avanço da economia baseada 
no conhecimento na Europa e, ao mesmo 
tempo, promovendo o reforço da 
competitividade económica em toda a 
União. A gestão eficaz das transferências a 
partir de países terceiros pode também 
facilitar as transferências da União para 
empresas de países terceiros e reforçar a 
posição da União na sua relação com os 
parceiros internacionais. Facilitar as 
transferências dentro das empresas permite 
que os grupos multinacionais efectuem 
uma melhor gestão dos seus recursos 
humanos.

Or. lt

Alteração 33
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) O conjunto de normas estabelecido pela 
presente directiva é igualmente benéfico 
para os países de origem dos migrantes, na 
medida em que esta migração temporária 
estimula as transferências de 
competências, de conhecimentos, de 
tecnologias e de saber-fazer.

(7) O conjunto de normas estabelecido pela 
presente directiva pode ser igualmente 
benéfico para os países de origem dos 
migrantes, na medida em que esta 
migração temporária pode, em condições 
bem definidas, promover as transferências 
de competências, de conhecimentos, de 
tecnologias e de saber-fazer.

Or. en

Alteração 34
Kinga Göncz

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 
medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
nacionais dos Estados-Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho.

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 
medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
que são seus próprios nacionais ou 
nacionais de outros Estados-Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho.

Or. en

Alteração 35
Thomas Mann
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Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 
medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
nacionais dos Estados-Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho.

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 
medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
nacionais dos Estados Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho. Neste contexto, o salário mínimo 
nacional e as normas mínimas do Estado 
em que a actividade é exercida (princípio 
do local de trabalho) devem ser 
rigorosamente respeitados, tanto pelos 
cidadãos da União, como pelos nacionais 
de países terceiros.

Or. de

Alteração 36
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 

(8) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
União em relação ao acesso ao mercado de 
trabalho dos Estados-Membros, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão. Em conformidade com o 
referido princípio, os Estados-Membros 
devem, durante o período em que as 
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medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
nacionais dos Estados-Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho.

medidas nacionais ou as medidas 
resultantes de acordos bilaterais sejam 
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores 
nacionais dos Estados-Membros 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
de países terceiros no que diz respeito ao 
acesso aos respectivos mercados de 
trabalho. Embora salvaguardando este 
princípio, o mesmo não pode ser usado 
para desviar-se do princípio de salário 
igual para trabalho igual, no que diz 
respeito quer aos trabalhadores dos 
Estados-Membros quer aos nacionais de 
países terceiros. A presente directiva deve 
ser aplicada no pleno respeito do 
princípio da livre circulação de 
trabalhadores dentro da União, abolindo 
qualquer discriminação baseada na 
nacionalidade em matéria de emprego, de 
remunerações e de outras condições de 
trabalho e emprego.

Or. en

Justificação

O artigo 45. º do Tratado estabelece que a livre circulação dos trabalhadores implica a 
abolição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade.

Alteração 37
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A presente directiva deve estabelecer 
condições e direitos para os trabalhadores 
nacionais de países terceiros no quadro de 
uma transferência dentro da empresa, no 
pleno respeito das convenções da OIT.

Or. en
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Alteração 38
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com um diploma de ensino 
superior. A sua definição tem por base os
compromissos específicos assumidos pela 
União ao abrigo do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) e de 
acordos bilaterais em matéria de comércio.
Esses compromissos assumidos ao abrigo 
do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 
e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Contudo, o alcance das 
transferências dentro das empresas 
abrangidas pela presente directiva é mais 
amplo do que o resultante dos 
compromissos comerciais, uma vez que 
essas transferências não ocorrem 
necessariamente no sector dos serviços e 
podem ter origem num país terceiro que 
não seja parte num acordo comercial.

(10) Para efeitos da presente directiva, as
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com um diploma de ensino 
superior. A sua definição remete para o 
Quadro Europeu de Qualificações, que 
define um quadro europeu de referência 
para avaliar as qualificações de forma 
comparável e transparente e 
simultaneamente compatível com o
Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços (GATS) e de acordos bilaterais 
em matéria de comércio. 

Or. en

Alteração 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores e os especialistas 
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estagiários com um diploma de ensino 
superior. A sua definição tem por base os 
compromissos específicos assumidos pela 
União ao abrigo do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) e de 
acordos bilaterais em matéria de comércio.
Esses compromissos assumidos ao abrigo 
do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 
e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Contudo, o alcance das 
transferências dentro das empresas 
abrangidas pela presente directiva é mais 
amplo do que o resultante dos 
compromissos comerciais, uma vez que 
essas transferências não ocorrem 
necessariamente no sector dos serviços e 
podem ter origem num país terceiro que 
não seja parte num acordo comercial.

com um diploma de ensino superior. A sua 
definição tem por base os compromissos 
específicos assumidos pela União ao abrigo 
do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços (GATS) e de acordos bilaterais 
em matéria de comércio. Esses 
compromissos assumidos ao abrigo do 
Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 
e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Contudo, o alcance das 
transferências dentro das empresas 
abrangidas pela presente directiva é mais 
amplo do que o resultante dos 
compromissos comerciais, uma vez que 
essas transferências não ocorrem 
necessariamente no sector dos serviços e 
podem ter origem num país terceiro que 
não seja parte num acordo comercial.

Or. de

Alteração 40
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com um diploma de ensino 
superior. A sua definição tem por base os 
compromissos específicos assumidos pela 
União ao abrigo do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) e de 
acordos bilaterais em matéria de comércio. 
Esses compromissos assumidos ao abrigo 
do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços não abrangem as condições de 
entrada, de residência e de trabalho. Por 
conseguinte, a presente directiva completa 

(10) Para efeitos da presente directiva, as 
transferências dentro das empresas 
englobam os gestores, os especialistas e os 
estagiários com um diploma de ensino 
superior e qualificações profissionais. Os 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas devem ocupar um posto 
altamente qualificado. A sua definição 
tem por base os compromissos específicos 
assumidos pela União ao abrigo do Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS) e de acordos bilaterais em matéria 
de comércio. Esses compromissos 
assumidos ao abrigo do Acordo Geral 
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e facilita a aplicação dos referidos 
compromissos. Contudo, o alcance das 
transferências dentro das empresas 
abrangidas pela presente directiva é mais 
amplo do que o resultante dos 
compromissos comerciais, uma vez que 
essas transferências não ocorrem 
necessariamente no sector dos serviços e 
podem ter origem num país terceiro que 
não seja parte num acordo comercial.

sobre o Comércio de Serviços não 
abrangem as condições de entrada, de 
residência e de trabalho. Por conseguinte, a 
presente directiva completa e facilita a 
aplicação dos referidos compromissos. 
Contudo, o alcance das transferências 
dentro das empresas abrangidas pela 
presente directiva é mais amplo do que o 
resultante dos compromissos comerciais, 
uma vez que essas transferências não 
ocorrem necessariamente no sector dos 
serviços e podem ter origem num país 
terceiro que não seja parte num acordo 
comercial.

Or. en

Alteração 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

(11) Esta directiva visa proteger os 
trabalhadores e garantir a concorrência leal 
entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

Or. de
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Alteração 42
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores locais. Aos 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas deve ser dispensado um 
tratamento em pé de igualdade com os 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento ou com o pessoal 
permanente, não só em termos de salário, 
mas também no que diz respeito a todas as 
condições de trabalho. Essa igualdade de 
tratamento não deve restringir-se às 
convenções colectivas de aplicação geral, 
devendo, sim, aplicar-se igualmente a 
todas as disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, às 
decisões arbitrais e aos acordos colectivos, 
incluindo os acordos de empresa, a fim de 
garantir a observância do princípio 
“salário igual para trabalho igual no 
mesmo local”. Esta condição visa proteger 
os trabalhadores e garantir a concorrência 
leal entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

Or. de

Alteração 43
Elisabeth Schroedter
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Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas 
últimas não possam obter vantagens 
concorrenciais decorrentes de normas 
laborais de nível inferior.

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar pelo menos 
de um tratamento igual ao dos nacionais 
do Estado-Membro de acolhimento no 
que diz respeito às suas condições de 
trabalho.  Estes requisitos visam proteger 
os trabalhadores e garantir a concorrência 
leal entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro.

Or. en

Justificação

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prevê no seu artigo 15.º, n.º 3: "Os 
nacionais de países terceiros que sejam autorizados a trabalhar no território dos Estados-
Membros têm direito a condições de trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os 
cidadãos da União".

Alteração 44
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores locais, bem como dos 
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empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

mesmos direitos, que relevam de 
disposições legislativas e de convenções 
colectivas locais de aplicação geral, 
incluindo os acordos de empresa. O 
princípio “salário igual para trabalho 
igual no mesmo local” deve ser aplicado 
sem excepção. Estas condições visam
proteger os trabalhadores e garantir a 
concorrência leal entre as empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e as 
empresas estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

Or. de

Alteração 45
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar dos termos 
e condições de trabalho que assegurem 
pelo menos o mesmo nível de protecção 
como previsto na Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços.  Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.
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Or. en

Alteração 46
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e 
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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, e cumprir as 
obrigações que incumbem a esses 
trabalhadores. Esta condição visa proteger 
os trabalhadores, evitar fenómenos de 
dumping social e garantir a concorrência 
leal entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

Or. it

Alteração 47
Philippe Boulland

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das 
mesmas condições de trabalho aplicáveis 
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aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Esta 
condição visa proteger os trabalhadores e
garantir a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior.

aos trabalhadores destacados cujo 
empregador esteja estabelecido no 
território da União Europeia, tal como 
definido 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. Os 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas devem beneficiar de tratamento 
igual ao concedido aos nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento ou ao 
pessoal permanente, tanto no que diz 
respeito à remuneração como às 
condições de trabalho, em particular o 
montante dos direitos em matéria de 
segurança social. Esta condição visa 
proteger os trabalhadores, garantir a 
concorrência leal entre as empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e as 
empresas estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior e, 
sobretudo, evitar o dumping social.

Or. fr

Alteração 48
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os trabalhadores transferidos dentro 
das empresas devem beneficiar das mesmas 
condições de trabalho aplicáveis aos 
trabalhadores destacados cujo empregador 
esteja estabelecido no território da União 
Europeia, tal como definido 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. 

(11) Aos trabalhadores de países terceiros 
transferidos dentro das empresas são 
aplicáveis na integralidade as disposições 
da Directiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores. Os 
trabalhadores de países terceiros 
transferidos dentro das empresas devem 
beneficiar das mesmas condições de 
trabalho aplicáveis aos trabalhadores 
destacados cujo empregador esteja 
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Esta condição visa proteger os 
trabalhadores e garantir a concorrência 
leal entre as empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e as empresas 
estabelecidas num país terceiro, 
assegurando que estas últimas não possam 
obter vantagens concorrenciais decorrentes 
de normas laborais de nível inferior.

estabelecido no território da União 
Europeia, tal como definido 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. 
Esta condição protege os trabalhadores e 
garante a concorrência leal entre as 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e as empresas estabelecidas num 
país terceiro, assegurando que estas últimas 
não possam obter vantagens concorrenciais 
decorrentes de normas laborais de nível 
inferior. Em particular, é sempre aplicável 
aos trabalhadores de países terceiros 
transferidos dentro das empresas a 
legislação relativa ao salário mínimo e às 
condições mínimas em vigor no Estado-
Membro de acolhimento em que a 
actividade é exercida (princípio do local 
de trabalho).  As condições mínimas, nos 
termos do artigo 3.º da directiva relativa 
ao destacamento, são aplicáveis a todas as 
empresas e trabalhadores transferidos 
dentro das empresas, independentemente 
do local onde se situa a sede da empresa 
e/ou o trabalhador destacado tem a sua 
residência.

Or. de

Alteração 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros asseguram a 
realização de mecanismos de controlo 
apropriados e de inspecções eficazes, a 
fim de garantir a devida aplicação da 
presente directiva. Para o efeito, os 
Estados-Membros disponibilizam às 
autoridades competentes poderes e 
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recursos adequados. Os resultados dessas 
inspecções são agrupados num relatório e 
servem de base a uma melhor aplicação 
da presente directiva.

Or. de

Alteração 50
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-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, a vida 
familiar e profissional, tendo em conta as 
convenções colectivas gerais em vigor.

Or. en

Alteração 51
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar que as 
qualificações do trabalhador transferido 
dentro de uma empresa são específicas 
para a entidade de acolhimento, os 
Estados-Membros podem exigir desse 
trabalhador um período mínimo de 12 
meses de trabalho anterior no mesmo 
grupo de empresas.

(12) A fim de assegurar que as 
qualificações do trabalhador transferido 
dentro de uma empresa são específicas 
para a entidade de acolhimento, os 
Estados-Membros devem exigir desse 
trabalhador um período mínimo de 12 
meses de trabalho anterior no mesmo 
grupo de empresas.

Or. en
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Alteração 52
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o nacional do país terceiro poderá, 
finda a missão, ser reafectado a uma 
entidade pertencente ao mesmo grupo e 
estabelecida num país terceiro. Esse 
comprovativo pode ter por base as 
disposições relevantes do contrato de 
trabalho. É necessária a apresentação de 
uma carta de missão que comprove que o 
gestor ou especialista nacional de um país 
terceiro possui as qualificações 
profissionais necessárias no Estado-
Membro em que foi admitido para ocupar o 
lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o contrato de trabalho do nacional do 
país terceiro será válido mesmo após o fim 
da transferência e que o trabalhador 
poderá, finda a missão, ser reafectado a 
uma entidade pertencente ao mesmo grupo 
e estabelecida num país terceiro. Esse 
comprovativo pode ter por base as 
disposições relevantes do contrato de 
trabalho. É necessária a apresentação de 
uma carta de missão que comprove que o 
gestor ou especialista nacional de um país 
terceiro possui as qualificações 
profissionais necessárias no Estado-
Membro em que foi admitido para ocupar o 
lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

Or. en

Alteração 53
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o nacional do país terceiro poderá, 
finda a missão, ser reafectado a uma 
entidade pertencente ao mesmo grupo e 

(13) Uma vez que as transferências dentro 
das empresas consistem em migração 
temporária, o requerente tem de comprovar 
que o nacional do país terceiro, finda a 
missão, será reafectado a uma entidade 
pertencente ao mesmo grupo e estabelecida 



PE467.306v02-00 20/92 AM\871544PT.doc

PT

estabelecida num país terceiro. Esse 
comprovativo pode ter por base as 
disposições relevantes do contrato de 
trabalho. É necessária a apresentação de 
uma carta de missão que comprove que o 
gestor ou especialista nacional de um país 
terceiro possui as qualificações 
profissionais necessárias no Estado-
Membro em que foi admitido para ocupar o 
lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

num país terceiro. Esse comprovativo pode 
ter por base as disposições relevantes do 
contrato de trabalho. É necessária a 
apresentação de uma carta de missão que 
comprove que o gestor ou especialista 
nacional de um país terceiro possui as 
qualificações profissionais necessárias no 
Estado-Membro em que foi admitido para 
ocupar o lugar ou exercer a profissão 
regulamentada.

Or. it

Alteração 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os nacionais de países terceiros que 
solicitem a admissão como estagiários 
com diploma de ensino superior têm de 
apresentar um comprovativo das suas 
qualificações, designadamente qualquer 
diploma, certificado ou outro título oficial 
que comprove a conclusão de um curso de 
ensino pós-secundário superior de pelo 
menos três anos.  Além disso, devem 
apresentar uma convenção de formação 
que inclua uma descrição do programa de 
formação, a sua duração e as condições 
de supervisão dos formandos durante o 
programa que comprovem que vão 
frequentar um verdadeiro programa de 
formação e não vão ser utilizados como 
trabalhadores normais.

Suprimido

Or. de

Alteração 55
Thomas Mann
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Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Salvo se esta condição colidir com o 
princípio da preferência da União, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão, não é necessário 
proceder a uma verificação da situação no 
mercado do trabalho, dado que este critério 
estaria em contradição com o objectivo de 
estabelecer um regime transparente e 
simplificado para a admissão de 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas.

(15) Salvo se esta condição colidir com o 
princípio da preferência da União, tal como 
expresso nas disposições relevantes dos 
Actos de Adesão, não é necessário 
proceder a uma verificação da situação no 
mercado do trabalho, dado que este critério 
estaria em contradição com o objectivo de 
estabelecer um regime transparente e 
simplificado para a admissão de 
trabalhadores transferidos dentro das 
empresas. Algumas excepções são os 
sectores da construção civil e do 
artesanato, incluindo sectores económicos 
conexos na acepção dos códigos NACE F, 
N81.2.1 e N81.2.2. No que respeita a estes 
sectores, os Estados-Membros podem 
proceder a uma análise da situação no 
mercado do trabalho.

Or. de

Alteração 56
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem prever 
sanções adequadas, designadamente 
sanções financeiras, a impor em caso de 
incumprimento das condições estabelecidas 
na presente directiva. Podem ser impostas 
sanções à entidade de acolhimento.

(18) Os Estados-Membros devem prever 
sanções adequadas, designadamente 
sanções financeiras, a impor em caso de 
incumprimento das condições estabelecidas 
na presente directiva, bem como a 
inspecção do trabalho necessária para 
assegurar o respectivo cumprimento. 
Podem ser impostas sanções à entidade de 
acolhimento. As sanções devem ser 
adequadas, proporcionadas e dissuasivas. 
O trabalhador e a sua família têm o 
direito de permanência no Estado-
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Membro de acolhimento até ao final desse 
processo.

Or. en

Alteração 57
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A presente directiva não afecta as 
condições de prestação de serviços no 
âmbito do artigo 56.° do Tratado. A 
presente directiva não prejudica, em 
especial, as condições de trabalho que, 
nos termos da Directiva 96/71/CE, se 
aplicam aos trabalhadores destacados por 
uma empresa estabelecida num Estado-
Membro para prestarem um serviço no 
território de outro Estado-Membro. A 
presente directiva não se aplica aos 
nacionais de países terceiros destacados 
por empresas estabelecidas num Estado-
Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços, nos termos da Directiva 
96/71/CE. Por conseguinte, os nacionais 
de países terceiros titulares de uma 
autorização de residência de trabalhador 
transferido dentro da empresa não podem 
invocaras disposições 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. 
A presente directiva não pode conceder às 
empresas estabelecidas num país terceiro 
um tratamento mais favorável do que às 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
1.°, n.º 4, da Directiva 96/71/CE.

(22) A presente directiva não afecta as 
condições de prestação de serviços no 
âmbito do artigo 56.° do Tratado. A 
presente directiva não se aplica aos 
nacionais de países terceiros destacados 
por empresas estabelecidas num Estado-
Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços prevista pela Directiva 96/71/CE.

Or. en
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Justificação

Tem que ficar muito claro qual a lei aplicável à pessoa em causa. 

Alteração 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. A 
presente directiva não deve conferir mais 
direitos do que os 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.

Or. en

Alteração 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 
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.

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional.

Or. de

Alteração 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 

(23) A cobertura adequada da segurança 
social para os trabalhadores transferidos 
dentro das empresas e seus familiares é 
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segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-
Membro onde o interessado foi admitido e 
o seu próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os 
direitos de segurança social que seriam 
concedidos ao trabalhador transferido ao 
abrigo da legislação nacional. A presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que os 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.

um elemento chave da presente directiva e 
é importante para garantir condições 
dignas de trabalho e de vida durante a sua 
estadia na União Europeia. Deve ser 
concedida igualdade de tratamento aos 
nacionais de países terceiros no âmbito de 
uma transferência dentro de uma 
empresa. Deve ser concedida especial 
atenção a disposições que garantam a 
igualdade de tratamento no que diz 
respeito à segurança social, ao abrigo da 
legislação nacional, relativamente aos 
ramos da segurança social definidos no 
artigo 3.° 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. Sem prejuízo de acordos bilaterais 
que permitam uma melhor cobertura de 
segurança social, a presente directiva 
deve estabelecer mecanismos que 
garantam a cobertura efectiva pela 
segurança social durante a estadia e os 
mecanismos para a exportação dos
direitos adquiridos, quando aplicável.
As eventuais restrições à igualdade de 
tratamento no domínio da segurança 
social ao abrigo da presente directiva não 
prejudicam os direitos conferidos em 
aplicação do Regulamento (UE) n.° 
1231/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Novembro de 2010, 
que torna extensivos o Regulamento (CE) 
n. ° 883/2004 e o Regulamento (CE) n. ° 
987/2009 aos nacionais de países terceiros 
que ainda não estejam abrangidos por 
esses regulamentos por razões exclusivas 
de nacionalidade1.

____________
1 JO L 344 de 29.12.2010, p. 1.

Or. en
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Alteração 61
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Os 
Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento quando o 
trabalhador transferido dentro da 
empresa esteja protegido por estar sujeito 
aos ramos da segurança social no país de 
origem ou por outros meios e quando, de 
acordo com a legislação do Estado-
Membro, a pessoa em causa possa ser 
isenta da legislação de segurança social 
do Estado-Membro de acolhimento. Uma 
vez que a presente directiva não prejudica 
as disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

Or. en
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Alteração 62
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

(23) Deve ser concedida igualdade de 
tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° (n.º 
1, alíneas a) a i)) 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. Uma vez que a presente directiva 
não prejudica as disposições constantes de 
acordos bilaterais, os direitos em matéria 
de segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

Or. de

Alteração 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve ser concedida igualdade de (23) Deve ser concedida igualdade de 
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tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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.

tratamento, ao abrigo da legislação 
nacional, relativamente aos ramos da 
segurança social definidos no artigo 3.° 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. Uma vez 
que a presente directiva não prejudica as 
disposições constantes de acordos 
bilaterais, os direitos em matéria de 
segurança social de que beneficia o 
nacional de um país terceiro transferido 
dentro da empresa com base num acordo 
bilateral concluído entre o Estado-Membro 
onde o interessado foi admitido e o seu 
próprio país de origem, podem ser 
reforçados em comparação com os direitos 
de segurança social que seriam concedidos 
ao trabalhador transferido ao abrigo da 
legislação nacional. A presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que os 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. As 
disposições da presente directiva não 
devem ser aplicáveis quando um 
trabalhador destacado esteja coberto pela 
legislação de um país terceiro em matéria 
de segurança social ou pague as 
contribuições num país terceiro.

Or. pl

Justificação

O objectivo é evitar que um trabalhador esteja coberto por dois sistemas jurídicos e pague as 
contribuições no Estado-Membro e no país terceiro.

Alteração 64
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

(27) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, e as Convenções da OIT, como 
a Convenção 102 relativa à norma 
mínima da segurança social, a Convenção 
118 relativa à igualdade de tratamento de 
nacionais e não nacionais em matéria de 
segurança social, a Convenção 143 
relativa à Migração em Condições 
Abusivas e a Promoção da Igualdade de 
Oportunidades e de Tratamento de 
Trabalhadores Migrantes e a Convenção 
97 sobre a migração visando o emprego, 
da Organização Internacional do 
Trabalho.

Or. en

Alteração 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-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, aprovada pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 
18 de Dezembro de 1990.

Or. en

Alteração 66
Elisabeth Schroedter
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Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Independentemente da lei aplicável 
à relação laboral, são aplicáveis pelo 
menos as disposições legislativas, 
regulamentares e relativas ao local de 
trabalho. 

Or. en

Alteração 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-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

Alteração 68
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições de entrada e de residência 
por um período superior a três meses no 
território dos Estados-Membros de 
nacionais de países terceiros e dos seus 
familiares, no quadro de transferências 

(a) As condições de entrada e de residência 
por um período que vai até três anos no 
território dos Estados-Membros de 
trabalhadores nacionais de países terceiros 
e dos seus familiares, no quadro de 
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dentro das empresas; transferências dentro das empresas;

Or. en

Alteração 69
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições de entrada e de residência 
por um período superior a três meses no 
território dos Estados-Membros de 
nacionais de países terceiros e dos seus 
familiares, no quadro de transferências 
dentro das empresas;

(a) As condições de entrada e de residência 
no território dos Estados-Membros de 
nacionais de países terceiros e dos seus 
familiares, no quadro de transferências 
dentro das empresas;

Or. de

Alteração 70
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições de entrada e de residência 
por um período superior a três meses dos 
nacionais de países terceiros referidos na 
alínea a) noutros Estados-Membros que 
não o primeiro Estado-Membro que 
concedeu ao nacional de um país terceiro 
uma autorização de residência com base na 
presente directiva.

(b) As condições de entrada e de residência 
por um período superior a três meses dos 
trabalhadores nacionais de países terceiros 
referidos na alínea a) noutros Estados-
Membros que não o primeiro Estado-
Membro que concedeu ao trabalhador
nacional de um país terceiro uma 
autorização de residência com base na 
presente directiva.

Or. en
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Alteração 71
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições de entrada e de residência 
por um período superior a três meses dos 
nacionais de países terceiros referidos na 
alínea a) noutros Estados-Membros que 
não o primeiro Estado-Membro que 
concedeu ao nacional de um país terceiro 
uma autorização de residência com base na 
presente directiva.

(b) As condições de entrada e de residência 
dos nacionais de países terceiros referidos 
na alínea a) noutros Estados-Membros que 
não o primeiro Estado-Membro que 
concedeu ao nacional de um país terceiro 
uma autorização de residência com base na 
presente directiva.

Or. de

Alteração 72
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
nacionais de países terceiros que residam 
fora do território de um Estado-Membro e 
requeiram a admissão no território de um 
Estado-Membro no quadro de uma 
transferência dentro de uma empresa.

1. A presente directiva é aplicável aos
trabalhadores nacionais de países terceiros 
que requeiram a admissão no território de 
um Estado-Membro para efeitos de 
estudos.

Or. en

Alteração 73
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Aos nacionais de países terceiros que (c) Aos nacionais de países terceiros 
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exerçam actividades em nome de 
empresas estabelecidas noutro Estado-
Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços na acepção do artigo 56.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, incluindo os trabalhadores 
destacados por empresas estabelecidas num 
Estado-Membro no âmbito de uma 
prestação de serviços na acepção da
Directiva 96/71/CE.

destacados por empresas estabelecidas num 
Estado-Membro no âmbito de uma 
prestação de serviços abrangidos pela
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Justificação

Tem que ficar muito claro qual a lei aplicável à pessoa em causa. 

Alteração 74
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

c) Aos nacionais de países terceiros que 
exerçam actividades em nome de empresas 
estabelecidas noutro Estado-Membro no 
âmbito de uma prestação de serviços na 
acepção do artigo 56.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
incluindo os trabalhadores destacados por 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços na acepção da Directiva 96/71/CE.

c) Aos nacionais de países terceiros que 
exerçam actividades em nome de empresas 
estabelecidas noutro Estado-Membro no 
âmbito de uma prestação de serviços na 
acepção do artigo 56.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
incluindo os trabalhadores destacados por 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro no âmbito de uma prestação de 
serviços na acepção da Directiva 96/71/CE.
A Directiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores é, porém, 
integralmente aplicável aos nacionais de 
países terceiros destacados cuja actividade 
se inscreva no quadro da construção civil 
e do artesanato, incluindo os sectores 
económicos conexos na acepção dos 
códigos NACE F, N81.2.1 e N81.2.2. A 
presente directiva não se aplica a estes 
sectores NACE. 
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Or. de

Alteração 75
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Aos nacionais de países terceiros 
que desenvolvam uma actividade na 
qualidade de trabalhadores temporários.

Or. en

Alteração 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Aos nacionais de países terceiros 
que exerçam actividades como 
trabalhadores temporários para uma 
agência de trabalho temporário 
independente ou para uma agência de 
trabalho temporário que pertença a uma 
empresa ou a um grupo de empresas;

Or. de

Alteração 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-C) Aos nacionais de países terceiros 
que tenham concluído um contrato de 
trabalho a termo certo com a empresa de 
origem.

Or. de

Alteração 78
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva não se aplica ao 
sector da construção civil, nem aos 
sectores económicos conexos (códigos 
NACE (Rev. 1.1) 45.1 a 45.4; actividades
enunciadas no anexo à Directiva 
96/71/CE.

Or. de

Alteração 79
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esta disposição não é aplicável às 
actividades de construção referidas no 
anexo 3 da Directiva 96/71/CE.

Or. en
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Alteração 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem, com a 
aprovação dos parceiros sociais, restringir 
o âmbito de aplicação da presente 
directiva no caso de determinados sectores 
e subsectores de actividade.

Or. de

Alteração 81
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Transferência dentro de uma empresa», 
o destacamento temporário de um nacional 
de um país terceiro a trabalhar numa 
empresa estabelecida fora do território de 
um Estado-Membro, e à qual está 
vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

b) «Transferência dentro de uma empresa», 
o destacamento ou a transferência 
temporários de um nacional de um país 
terceiro a trabalhar numa empresa 
estabelecida fora do território de um 
Estado-Membro, e à qual está vinculado 
por um contrato de trabalho, para uma 
entidade pertencente à empresa ou ao 
mesmo grupo de empresas estabelecido 
nesse território para fins de exercício de 
uma actividade profissional ou para fins 
de formação ou de formação contínua;

Or. de

Alteração 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», a transferência temporária de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território, no quadro de 
um novo contrato de trabalho concluído 
com essa entidade;

Or. de

Alteração 83
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um trabalhador nacional de um país 
terceiro a trabalhar numa empresa 
estabelecida fora do território de um 
Estado-Membro, e à qual está vinculado 
por um contrato de trabalho com um 
mínimo de existência prévia de um ano 
antes da transferência, para uma entidade 
pertencente à empresa ou ao mesmo grupo 
de empresas estabelecido nesse território;

Or. en

Alteração 84
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) “Transferências de pessoas dentro das 
empresas”: o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) “Transferências de pessoas dentro das 
empresas”, o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território; a 
transferência não tem carácter 
permanente;

Or. de

Alteração 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho 
ou outra forma de emprego, para uma 
entidade pertencente à empresa ou ao 
mesmo grupo de empresas estabelecido 
nesse território;

Or. pl

Justificação

A definição de "transferência dentro de uma empresa", proposta no artigo 3.º, só é aplicável 
a um nacional de um país terceiro a trabalhar numa entidade pertencente à empresa. Este 
facto impede que se possa transferir um trabalhador vinculado por uma forma de emprego 
diferente, em vigor num país terceiro.
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Alteração 86
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro a trabalhar 
numa empresa estabelecida fora do 
território de um Estado-Membro, e à qual 
está vinculado por um contrato de trabalho, 
para uma entidade pertencente à empresa 
ou ao mesmo grupo de empresas 
estabelecido nesse território;

(b) «Transferência dentro de uma 
empresa», o destacamento temporário de 
um nacional de um país terceiro não 
residente no território dos Estados-
Membros a trabalhar numa empresa 
estabelecida fora do território de um 
Estado-Membro, e à qual está vinculado 
por um contrato de trabalho, para uma 
entidade pertencente à empresa ou ao 
mesmo grupo de empresas estabelecido 
nesse território; Esta transferência é 
destinada a cobrir situações semelhantes 
às previstas no artigo 1 º, n.º 3), alínea b) 
da Directiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 87
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Trabalhador transferido dentro de uma 
empresa», um nacional de um país terceiro 
objecto de uma transferência dentro de 
uma empresa;

(c) «Trabalhador transferido dentro de uma 
empresa», um nacional de um país terceiro 
não residente no território dos Estados-
Membros e que é objecto de uma 
transferência dentro de uma empresa;

Or. en

Alteração 88
Elisabeth Schroedter
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Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Trabalhador transferido dentro de uma 
empresa», um nacional de um país terceiro 
objecto de uma transferência dentro de 
uma empresa;

(c) «Trabalhador transferido dentro de uma 
empresa», um trabalhador nacional de um 
país terceiro objecto de uma transferência 
dentro de uma empresa;

Or. en

Alteração 89
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos 
seus departamentos ou divisões, a 
supervisão e o controlo do trabalho de 
outros empregados de supervisão, técnicos 
ou de gestão, poder contratar ou despedir 
pessoal, ou propor a sua admissão, 
despedimento ou outras acções relativas 
ao pessoal;

(e) «Gestor»,  uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e exerça funções de 
direcção, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da
sociedade, ou seus homólogos;

Or. de

Alteração 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos 
seus departamentos ou divisões, a 
supervisão e o controlo do trabalho de 
outros empregados de supervisão, técnicos 
ou de gestão, poder contratar ou despedir 
pessoal, ou propor a sua admissão, 
despedimento ou outras acções relativas 
ao pessoal;

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos;

Or. de

Alteração 91
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior, sob o controlo ou a 
direcção gerais principalmente do conselho 
de administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;
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Or. de

Alteração 92
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir 
pessoal, ou propor a sua admissão, 
despedimento ou outras acções relativas 
ao pessoal;

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão,

Or. en

Justificação

A definição de "gestor" deve ser clarificada e limitada àqueles indivíduos altamente 
qualificados, que possuem competências especiais e capacidades pessoais que são essenciais 
para levar adequadamente a cabo as actividades específicas da empresa no país de 
acolhimento. Isto significa que o critério de admissão deve ser as qualificações e o posto de 
trabalho dentro da empresa, e não o salário. Uma lista exaustiva, susceptível de ser 
interpretada de forma inclusiva ou exclusiva, não esclarece a situação.

Alteração 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, ou que seja responsável pela 
gestão de equipas e/ou projectos 
essenciais à entidade de acolhimento, sob 
o controlo ou a direcção gerais 
principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

Or. pl

Justificação

A definição proposta para "gestor" circunscreve a aplicação da directiva aos quadros 
superiores, excluindo do seu âmbito de aplicação os gestores de projecto e de equipa.  No 
momento de determinar a oportunidade da transferência de trabalhadores, esta definição 
obstaria à aplicação ilimitada da directiva.

Alteração 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe como 
quadro superior na estrutura da empresa e 
seja o principal responsável pela gestão da 
entidade de acolhimento, sob o controlo ou 
a orientação gerais principalmente do 
conselho de administração ou dos 
accionistas da sociedade, ou seus 
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funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

homólogos; estas funções incluem: exercer 
a direcção da entidade de acolhimento ou 
de um dos seus departamentos ou divisões, 
ou acompanhar um projecto específico de 
dimensão relevante, exercer a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão; poder contratar ou despedir 
pessoal, ou propor a sua admissão, 
despedimento ou outras acções relativas ao 
pessoal;

Or. it

Alteração 95
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe 
como quadro superior e seja o principal 
responsável pela gestão da entidade de 
acolhimento, sob o controlo ou a direcção 
gerais principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

(e) «Gestor», um trabalhador com 
qualificações pelo menos equivalentes ao 
Nível 7 do Quadro Europeu de 
Qualificações que trabalhe como quadro 
superior e seja o principal responsável pela 
gestão da entidade de acolhimento, sob o 
controlo ou a direcção gerais 
principalmente do conselho de 
administração ou dos accionistas da 
sociedade, ou seus homólogos; estas 
funções incluem: exercer a direcção da 
entidade de acolhimento ou de um dos seus 
departamentos ou divisões, a supervisão e 
o controlo do trabalho de outros 
empregados de supervisão, técnicos ou de 
gestão, poder contratar ou despedir pessoal, 
ou propor a sua admissão, despedimento ou 
outras acções relativas ao pessoal;

Or. en
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Alteração 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de 
acolhimento, mas também se essa pessoa 
é altamente qualificada para um tipo de 
trabalho ou de actividade profissional que 
exige conhecimentos técnicos específicos;

(f) «Especialista», uma pessoa destacada 
para exercer um cargo altamente 
qualificado, que possui qualificações 
profissionais superiores, conhecimentos 
especializados de alto nível e uma 
especialização continuada, bem como
conhecimentos específicos essenciais ou 
importantes para o exercício das 
actividades específicas levadas a cabo pela 
entidade de acolhimento;

Or. de

Alteração 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de 
acolhimento, mas também se essa pessoa 
é altamente qualificada para um tipo de 
trabalho ou de actividade profissional que 
exige conhecimentos técnicos específicos;

f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos e competências específicos
fundamentais para a entidade de 
acolhimento, sempre que possível 
certificados por uma elevada qualificação
para um tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
técnicos específicos;

Or. it

Alteração 98
Sari Essayah
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Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Especialista», uma pessoa com
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de 
acolhimento, mas também se essa pessoa
é altamente qualificada para um tipo de 
trabalho ou de actividade profissional que 
exige conhecimentos técnicos específicos;

(f) «Especialista», uma pessoa que é 
transferida para um emprego altamente 
qualificado, possui conhecimentos 
essenciais e específicos à entidade de 
acolhimento, e que é altamente qualificada 
para um tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
técnicos específicos;

Or. en

Alteração 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de acolhimento, 
mas também se essa pessoa é altamente 
qualificada para um tipo de trabalho ou de 
actividade profissional que exige 
conhecimentos técnicos específicos;

(f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais e específicos
à entidade de acolhimento, tendo em conta 
não só os conhecimentos específicos a essa 
entidade de acolhimento, mas também se 
essa pessoa é altamente qualificada para 
um tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
específicos;

Or. pl

Justificação

A definição proposta levanta dúvidas sobre se as qualificações e habilitações serão 
reconhecidos como conhecimento essencial para a entidade de acolhimento. Em relação a 
este aspecto, as interpretações poderiam divergir. Esta definição limitaria as transferências a 
pessoas com conhecimentos técnicos, excluindo os trabalhadores com habilitações que, em 
certas circunstâncias, podem ser relevantes para a entidade de acolhimento.
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Alteração 100
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de acolhimento, 
mas também se essa pessoa é altamente 
qualificada para um tipo de trabalho ou de 
actividade profissional que exige 
conhecimentos técnicos específicos;

(f) «Especialista», um trabalhador com 
qualificações pelo menos equivalentes ao 
Nível 7 do Quadro Europeu de 
Qualificações e com conhecimentos 
excepcionais, essenciais e específicos à 
entidade de acolhimento, tendo em conta 
não só os conhecimentos específicos a essa 
entidade de acolhimento, mas também se 
essa pessoa é altamente qualificada para 
um tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
técnicos específicos;

Or. en

Alteração 101
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento,
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de acolhimento, 
mas também se essa pessoa é altamente 
qualificada para um tipo de trabalho ou de 
actividade profissional que exige 
conhecimentos técnicos específicos;

f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais à 
entidade de acolhimento, tendo em conta 
não só os conhecimentos específicos a essa 
entidade de acolhimento, mas também se 
essa pessoa é altamente qualificada para 
um tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
técnicos específicos;

Or. de
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Alteração 102
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Especialista»,  uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de acolhimento,
mas também se essa pessoa é altamente 
qualificada para um tipo de trabalho ou de 
actividade profissional que exige 
conhecimentos técnicos específicos;

f) «Especialista», uma pessoa com 
conhecimentos excepcionais, essenciais e 
específicos à entidade de acolhimento, 
tendo em conta não só os conhecimentos 
específicos a essa entidade de acolhimento, 
mas também se essa pessoa possui 
habilitações de ensino superior para um 
tipo de trabalho ou de actividade 
profissional que exige conhecimentos 
técnicos específicos. Para fazer prova de 
que possui habilitações de ensino 
superior, o especialista tem de apresentar 
um diploma de conclusão do ensino 
superior emitido por uma autoridade 
competente (diploma ou outro certificado 
de habilitações). O diploma de ensino 
superior deve ter sido obtido após a 
conclusão de um curso de ensino 
superior, universitário ou politécnico, 
com uma duração mínima de três anos, 
num estabelecimento de ensino 
reconhecido como instituição de ensino 
superior pelo Estado. A par do diploma de 
ensino superior, é ainda necessária uma 
experiência profissional de, pelo menos, 
cinco anos, cujo nível seja comparável a 
um diploma de ensino superior. O 
especialista deve fornecer o comprovativo 
de que, durante o período de 
destacamento, o seu salário é, pelo menos, 
igual ou superior ao salário ilíquido 
médio habitualmente aplicado ao sector 
profissional em questão no país em que 
exerce a sua actividade. Em caso de 
destacamento para um outro país, cabe-
lhe fornecer o comprovativo relativo ao 
novo país de actividade. Neste contexto, é 
tido como base de cálculo o salário 
ilíquido médio do ano anterior, registado 
pelas autoridades nacionais competentes. 
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Caso aquele não se encontre disponível, 
será, para o efeito, tido em conta o do 
penúltimo ano;

Or. de

Alteração 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Estagiário com diploma de ensino 
superior , uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

Suprimido

Or. de

Alteração 104
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa;

Or. nl



PE467.306v02-00 50/92 AM\871544PT.doc

PT

Alteração 105
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Estagiário com diploma de ensino 
superior” «Estagiário com diploma de 
ensino superior», uma pessoa com 
habilitações de ensino superior que seja 
transferida para alargar os seus 
conhecimentos e experiência numa 
empresa na perspectiva de vir a ocupar 
um lugar de gestão nessa empresa;

(g) “Estagiário com diploma de ensino 
superior”, uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência visando o exercício de uma 
ulterior actividade profissional 
qualificada numa empresa;

Or. de

Alteração 106
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», um trabalhador com 
habilitações de ensino superior 
equivalentes pelo menos ao Nível 7 do 
Quadro Europeu de Qualificações, com 
uma convenção de formação que inclua 
uma descrição do programa de formação 
e a sua duração e que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

Or. en

Alteração 107
Philippe Boulland
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Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos teóricos e 
experiência numa empresa ou numa 
instituição na perspectiva de vir a ocupar 
um lugar de gestão nessa empresa;

Or. fr

Alteração 108
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

(g) «Estagiário com diploma de ensino 
superior», uma pessoa com habilitações de 
ensino superior que seja transferida, no 
contexto de uma actividade remunerada,
para alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

Or. en

Alteração 109
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Estagiário com diploma de ensino 
superior”, uma pessoa com habilitações de 

(g) “Estagiário com diploma de ensino 
superior”, uma pessoa com habilitações de 
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ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa;

ensino superior que seja transferida para 
alargar os seus conhecimentos e 
experiência numa empresa na perspectiva 
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa 
empresa; Trata-se de trabalhadores a 
quem não se aplica a obrigação de 
inscrição num regime de segurança 
social.  Os Estados-Membros velam por 
que as entidades patronais não utilizem 
estagiários diplomados de modo abusivo, 
incumbindo-os de atribuições próprias de 
empregados ordinários;

Or. de

Alteração 110
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A ) "emprego altamente qualificado", 
um emprego que:
– requer conhecimentos excepcionais, 
essenciais e específicos à entidade de 
acolhimento,
– é remunerado; e
– garante condições de trabalho 
adequadas.

Or. en

Justificação

É necessário um conjunto de definições revistas para clarificar os objectivos da directiva.
Para o efeito, cabe inserir na directiva uma definição europeia já codificada e funcional de 
"trabalho altamente qualificado", para garantir que os trabalhadores sujeitos a 
transferências dentro das empresas são empregados nas condições previstas pela presente 
directiva.  Esta definição provém da Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio 
de 2009, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de emprego altamente qualificado (Directiva "Cartão Azul"),
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Alteração 111
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) “Grupo de empresas”, duas ou mais 
empresas reconhecidas como vinculadas 
das seguintes formas ao abrigo da 
legislação nacional: quando essa empresa, 
directa ou indirectamente, em relação a 
outra: tem a maioria do capital subscrito 
dessa empresa; ou dispõe da maioria dos 
votos correspondentes às partes de capital 
emitidas por essa empresa; ou pode nomear 
mais de metade dos membros do conselho 
de administração, do órgão de direcção ou 
de fiscalização da empresa;

(l) “Grupo de empresas”, duas ou mais 
empresas reconhecidas como vinculadas 
das seguintes formas ao abrigo da
legislação nacional: quando essa empresa, 
directa ou indirectamente, em relação a 
outra: tem a maioria do capital subscrito 
dessa empresa; ou dispõe da maioria dos 
votos correspondentes às partes de capital 
emitidas por essa empresa; ou pode nomear 
mais de metade dos membros do conselho 
de administração, do órgão de direcção ou 
de fiscalização da empresa; as empresas 
são também reconhecidas como 
vinculadas, na acepção da presente 
directiva, quando uma empresa pode 
exercer sobre uma outra uma influência 
dominante por força de um contrato ou 
quando existe uma estrutura de direcção 
única nos termos de um acordo contratual 
celebrado;

Or. de

Alteração 112
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser cumprida por todas as empresas 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa e abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação territorial. Na ausência de um 
sistema que declare que as convenções 

Suprimido
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colectivas são de aplicação geral, os 
Estados-Membros devem tomar por base 
as convenções colectivas que produzam 
um efeito geral sobre todas as empresas 
semelhantes abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação territorial e pertencentes à 
profissão ou ao sector em causa, e/ou as 
convenções colectivas celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas no 
plano nacional e aplicadas em todo o 
território nacional.

Or. en

Alteração 113
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser cumprida por todas as empresas 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa e abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação territorial. Na ausência de um 
sistema que declare que as convenções 
colectivas são de aplicação geral, os 
Estados-Membros devem tomar por base 
as convenções colectivas que produzam 
um efeito geral sobre todas as empresas 
semelhantes abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação territorial e pertencentes à 
profissão ou ao sector em causa, e/ou as 
convenções colectivas celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas no 
plano nacional e aplicadas em todo o 
território nacional.

Suprimido

Or. en
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Alteração 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser cumprida por todas as empresas 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa e abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação territorial. Na ausência de um 
sistema que declare que as convenções 
colectivas são de aplicação geral, os 
Estados-Membros devem tomar por base 
as convenções colectivas que produzam 
um efeito geral sobre todas as empresas 
semelhantes abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação territorial e pertencentes à 
profissão ou ao sector em causa, e/ou as 
convenções colectivas celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas no 
plano nacional e aplicadas em todo o 
território nacional.

(n) «Convenção colectiva», Todos os tipos 
de convenção colectiva concluída a todos 
os níveis possíveis, incluindo firmas e 
empresas, e aplicável à entidade para a 
qual é transferido o especialista ou o 
gestor.

Or. de

Alteração 115
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A presente directiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adoptarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
para as pessoas a que se aplica 
relativamente ao disposto no artigo 3.º, 
subalínea (i), e nos artigos 12.º, 14.º e 15.º.

(2) A presente directiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adoptarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
para as pessoas a que se aplica 
relativamente ao disposto no artigo 3.º, 
subalínea (i), e nos artigos 11.º, n.º 2, 12.º, 
14.º e 15.º.
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Or. de

Alteração 116
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Alguns sectores podem ser retirados do 
âmbito de aplicação da presente directiva 
se os parceiros sociais do sector em causa 
o exigirem de modo consensual e no 
quadro de um procedimento oficial de 
diálogo social.

Or. de

Alteração 117
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 10.º, um nacional 
de um país terceiro que requeira a 
admissão nos termos da presente directiva 
deve:

Sem prejuízo do artigo 10.º, um nacional 
de um país terceiro que requeira a 
admissão nos termos da presente directiva 
e o/a seu(sua) empregador(a) devem: 

Or. en

Alteração 118
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer o comprovativo de que (b) Fornecer o comprovativo de um 
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trabalhou no mesmo grupo de empresas 
pelo menos nos 12 meses imediatamente 
anteriores à data da transferência dentro da 
empresa, se exigido pela legislação 
nacional, e de que, depois de concluir a 
sua missão, poderá ser reafectado a uma 
entidade pertencente a esse grupo de 
empresas e estabelecida num país 
terceiro;

contrato de trabalho no mesmo grupo de 
empresas pelo menos nos 12 meses 
imediatamente anteriores à data da 
transferência dentro da empresa, e que será 
válido mesmo depois de concluir a sua 
missão;

Or. en

Alteração 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer o comprovativo de que 
trabalhou no mesmo grupo de empresas 
pelo menos nos 12 meses imediatamente 
anteriores à data da transferência dentro da 
empresa, se exigido pela legislação 
nacional, e de que, depois de concluir a sua 
missão, poderá ser reafectado a uma 
entidade pertencente a esse grupo de 
empresas e estabelecida num país terceiro;

(b) Fornecer o comprovativo de que 
trabalhou no mesmo grupo de empresas 
pelo menos nos seis meses imediatamente 
anteriores à data da transferência dentro da 
empresa no caso de gestores e 
especialistas, e nos três meses 
imediatamente anteriores a essa data no 
caso de estagiários, se exigido pela 
legislação nacional, e de que, depois de 
concluir a sua missão, poderá ser 
reafectado a uma entidade pertencente a 
esse grupo de empresas e estabelecida num 
país terceiro;

Or. pl

Justificação

Quando as circunstâncias mudam rapidamente, um período de 12 meses é demasiado longo e 
pode restringir o âmbito de aplicação da directiva. Propõe-se, por isso, que o período de 
trabalho exigido antes da transferência seja reduzido para seis meses, no caso dos gestores e 
dos especialistas, e para três meses, no caso dos estagiários.
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Alteração 120
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer o comprovativo de que 
trabalhou no mesmo grupo de empresas 
pelo menos nos 12 meses imediatamente 
anteriores à data da transferência dentro da 
empresa, se exigido pela legislação 
nacional, e de que, depois de concluir a sua 
missão, poderá ser reafectado a uma 
entidade pertencente a esse grupo de 
empresas e estabelecida num país terceiro;

(b) Fornecer o comprovativo de que 
trabalhou no mesmo grupo de empresas 
pelo menos nos 6 meses (gestores e 
especialistas) ou 3 meses (estagiários)
imediatamente anteriores à data da 
transferência dentro da empresa, se exigido 
pela legislação nacional, e de que, depois 
de concluir a sua missão, poderá ser 
reafectado a uma entidade pertencente a 
esse grupo de empresas e estabelecida num 
país terceiro;

Or. de

Alteração 121
Ole Christensen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) comprove que é transferido para 
assumir uma posição que consiste 
exclusivamente no desempenho de tarefas 
especializadas na entidade ou entidades 
de acolhimento no Estado-Membro em 
causa;

Or. da

Justificação

É crucial que a directiva não dê margem para abusos permitindo às empresas explorarem a 
directiva para o desempenho de tarefas operacionais de carácter geral.
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Alteração 122
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) indique a remuneração a auferir 
durante a transferência;

(iii) indique a remuneração a auferir 
durante a transferência, incluindo o 
pagamento de horas extraordinárias, 
benefícios, bónus e benefícios em espécie;

Or. en

Alteração 123
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer o documento comprovativo 
de que possui as qualificações 
profissionais necessárias no Estado-
Membro no qual foi admitido para 
trabalhar como gestor ou especialista ou, 
caso se trate de um estagiário com 
diploma de ensino superior, as 
habilitações de ensino superior exigidas;

Suprimido

Or. nl

Alteração 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais 
necessárias no Estado-Membro no qual 

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais 
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foi admitido para trabalhar como gestor ou 
especialista ou, caso se trate de um 
estagiário com diploma de ensino 
superior, as habilitações de ensino 
superior exigidas;

para trabalhar como gestor ou especialista; 

Or. de

Alteração 125
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais 
necessárias no Estado-Membro no qual foi 
admitido para trabalhar como gestor ou 
especialista ou, caso se trate de um
estagiário com diploma de ensino superior, 
as habilitações de ensino superior exigidas;

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais 
ou o diploma de ensino superior
necessários no Estado-Membro no qual foi 
admitido para trabalhar como gestor ou 
especialista ou, caso se trate de um 
estagiário com diploma de ensino superior, 
as qualificações profissionais e a 
experiência profissional pertinente ou as 
habilitações de ensino superior exigidas;

Or. de

Alteração 126
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as qualificações profissionais
necessárias no Estado-Membro no qual 
foi admitido para trabalhar como gestor 
ou especialista ou, caso se trate de um 
estagiário com diploma de ensino superior, 
as habilitações de ensino superior exigidas;

(d) Fornecer o documento comprovativo de 
que possui as habilitações de ensino 
superior exigidas para exercer, como 
gestor ou especialista, um tipo de trabalho 
ou de actividade profissional que exija 
conhecimentos técnicos específicos. 
Considera-se que um especialista possui 
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um diploma de ensino superior apenas 
quando lhe for dado apresentar um 
diploma, certidão ou outro tipo de 
certificado de habilitações emitido por 
uma autoridade competente. O diploma de 
ensino superior deve atestar a conclusão 
de um curso superior, universitário ou 
politécnico, com uma duração mínima de 
três anos num estabelecimento de ensino 
superior reconhecido pelo Estado. A par 
do diploma de ensino superior, é 
igualmente necessária uma experiência 
profissional pertinente de, pelo menos, 
cinco anos, cujo nível seja comparável ao 
de um diploma de ensino superior. O 
especialista deve fornecer o comprovativo 
de que, durante o período de duração do 
destacamento, aufere um salário, pelo 
menos, igual ou superior ao salário 
ilíquido médio aplicado habitualmente ao
sector em questão no país em que exerce a 
sua actividade. Em caso de transferência 
para um outro país, cabe ao especialista 
comprovar o exercício da sua actividade 
nesse país. Para efeitos salariais, será tido 
como base de cálculo o salário bruto 
médio registado pelas autoridades 
nacionais competentes no ano que 
precedeu a transferência. Se aquele não 
tiver ainda sido determinado, poderá ser 
tido como base o penúltimo ano;
O estagiário com diploma do ensino 
superior deve fornecer o comprovativo de 
que é titular desse diploma.

Or. de

Alteração 127
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apresentar o documento comprovativo (e) Apresentar o documento comprovativo 
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de que preenche as condições previstas no 
direito nacional para o exercício pelos 
cidadãos da UE da profissão 
regulamentada que o trabalhador 
transferido irá exercer;

de que preenche as condições previstas no 
direito nacional para o exercício pelos 
cidadãos da UE da profissão 
regulamentada que o trabalhador 
transferido irá exercer, e como 
estabelecido na Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005 sobre o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais1;

____________
1 JO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

Or. en

Alteração 128
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, apresentar o comprovativo de seguro 
de doença ou, caso a legislação nacional o 
preveja, de que requereu um seguro de 
doença que cubra todos os riscos contra os 
quais são normalmente cobertos os 
nacionais do Estado-Membro em causa, 
durante os períodos em que não 
beneficiará, ao abrigo do seu contrato de 
trabalho ou em ligação com este, de 
qualquer cobertura deste tipo nem de 
qualquer prestação correspondente;

(g) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, e não obstante o disposto no artigo 
14.º, n.º 2), alínea e) no que diz respeito às 
prestações de doença, apresentar o 
comprovativo de seguro de doença ou, caso 
a legislação nacional o preveja, de que 
requereu um seguro de doença que cubra 
todos os riscos contra os quais são 
normalmente cobertos os nacionais do 
Estado-Membro em causa, durante os 
períodos em que não beneficiará, ao abrigo 
do seu contrato de trabalho ou em ligação 
com este, de qualquer cobertura deste tipo 
nem de qualquer prestação correspondente;

Or. en

Alteração 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que 
todas as condições previstas em 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral, aplicáveis 
aos trabalhadores destacados numa 
situação semelhante nos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência.

Suprimido

Or. de

Alteração 130
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral, aplicáveis 
aos trabalhadores destacados numa 
situação semelhante nos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas, aplicáveis aos trabalhadores 
destacados numa situação comparável no 
local de trabalho nos sectores profissionais 
em causa, se encontrem preenchidas no que 
se refere às condições de trabalho, 
incluindo os benefícios e a remuneração 
paga durante o período da transferência.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão viola o princípio da igualdade de remuneração para trabalho igual 
e o artigo 15.º, n.º 3 da Carta dos Direitos Fundamentais. 
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Alteração 131
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral, aplicáveis 
aos trabalhadores destacados numa 
situação semelhante nos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
as condições previstas em disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral, aplicáveis 
aos trabalhadores destacados numa 
situação semelhante nos sectores 
profissionais em causa, se encontrem 
preenchidas no que se refere à 
remuneração paga durante o período da 
transferência. Importa velar 
particularmente pela coerência com a 
Directiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que declare 
que as convenções colectivas são de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, tomar por 
base as convenções colectivas que 
produzam um efeito geral sobre todas as 
empresas semelhantes abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial e 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa, e/ou as convenções colectivas 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 

Suprimido
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representativas no plano nacional e 
aplicadas em todo o território nacional.

Or. de

Alteração 133
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que declare que 
as convenções colectivas são de aplicação 
geral, os Estados-Membros podem, se 
assim o decidirem, tomar por base as 
convenções colectivas que produzam um 
efeito geral sobre todas as empresas 
semelhantes abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação territorial e pertencentes à 
profissão ou ao sector em causa, e/ou as 
convenções colectivas celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas no 
plano nacional e aplicadas em todo o 
território nacional.

Na ausência de um sistema que declare que 
as convenções colectivas são de aplicação 
geral, os Estados Membros podem, se 
assim o decidirem, tomar por base as 
convenções colectivas que produzam um 
efeito geral, de acordo com as regras e 
tradições dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que declare que 
as convenções colectivas são de aplicação 
geral, os Estados-Membros podem, se 
assim o decidirem, tomar por base as 
convenções colectivas que produzam um 
efeito geral sobre todas as empresas 

Na ausência de um sistema que declare que 
as convenções colectivas são de aplicação 
geral, os Estados-Membros podem, se 
assim o decidirem, tomar por base as 
disposições e práticas nacionais.
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semelhantes abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação territorial e pertencentes à 
profissão ou ao sector em causa, e/ou as 
convenções colectivas celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas no 
plano nacional e aplicadas em todo o 
território nacional.

Or. nl

Alteração 135
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer alteração que afecte as 
condições de admissão estabelecidas neste 
artigo deve ser notificada às autoridades 
competentes do Estado-Membro em causa.

5. Qualquer alteração durante a estadia 
que afecte as condições de admissão 
estabelecidas neste artigo deve ser 
notificada às autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa e estar em 
conformidade com o artigo 5.º, n.ºs 1 a 4, 
e o artigo 14.º.

Or. en

Alteração 136
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros indeferem um 
pedido sempre que não estejam 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 5.º ou quando os documentos 
apresentados tenham sido obtidos de modo 
fraudulento, sejam falsificados ou alterados 
de qualquer outro modo.

1. Os Estados-Membros indeferem um 
pedido sempre que não estejam 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 5.º ou se se provar que os 
documentos apresentados foram obtidos de 
modo fraudulento, são falsificados ou 
foram alterados de qualquer outro modo.
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Or. lt

Alteração 137
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros indeferem um 
pedido se, em conformidade com a 
legislação nacional, tiverem sido impostas 
ao empregador ou à entidade de 
acolhimento sanções por trabalho 
clandestino e/ou emprego ilegal.

2. Os Estados-Membros indeferem um 
pedido se, em conformidade com a 
legislação nacional, tiverem sido impostas, 
reiteradamente, ao empregador ou à 
entidade de acolhimento sanções por 
trabalho clandestino e/ou emprego ilegal 
no decurso do ano imediatamente anterior 
à apresentação do pedido.

Or. de

Alteração 138
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem indeferir 
um pedido por razões de volumes de 
admissões de nacionais de países 
terceiros.

Suprimido

Or. nl

Alteração 139
Elisabeth Schroedter

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

(b-A) Se as condições previstas nos 
artigos 5.° e 14.º não estavam ou 
deixaram de estar preenchidas;

Or. en

Alteração 140
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções Sanções e inspecções

Or. en

Alteração 141
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem prever 
outras sanções, tais como: a) a exclusão 
do direito a benefícios ou auxílios 
públicos; b) a exclusão da participação 
em contratos públicos por um período que 
vai até cinco anos; (c) a inibição 
temporária ou permanente da prática de 
actividades agrícolas, industriais ou 
comerciais; d) a colocação sob vigilância 
judicial ou e) uma ordem de liquidação 
judicial.
No que respeita à violação pelo 
empregador em matéria de remuneração, 
impostos e contribuições de segurança 
social, os Estados-Membros devem 
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assegurar que o empregador paga: a) 
qualquer remuneração em dívida ao 
nacional de um país terceiro que chegou 
no âmbito de uma transferência dentro de 
uma empresa; b) os impostos e as 
contribuições para a segurança social em 
dívida, incluindo as respectivas multas. Os 
Estados-Membros estabelecem 
mecanismos eficazes para os nacionais de 
países terceiros poderem apresentar 
queixas contra os seus empregadores, 
directamente ou através de terceiros 
designados.

Or. en

Alteração 142
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à informação Direito à informação

Or. en

Alteração 143
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Acesso à informação Acesso à informação
Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para fornecer 
informações sobre as condições de entrada 
e residência, incluindo os direitos, bem 
como sobre todos os comprovativos 
necessários para a apresentação de um 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para fornecer 
informações sobre as condições de entrada 
e residência, incluindo os direitos, bem 
como sobre todos os comprovativos 
necessários para a apresentação de um 
pedido, e ainda sobre os direitos em 
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pedido. matéria de condições de trabalho, 
segurança social e de mecanismos de 
execução e denúncia, a todos os 
candidatos e trabalhadores transferidos 
dentro das empresas admitidos no país de 
acolhimento.

Or. en

Alteração 144
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro para o qual 
a transferência é realizada a título 
principal.

3. O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro para o qual 
a transferência é realizada.

Or. lt

Alteração 145
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro para o qual 
a transferência é realizada a título 
principal.

3. O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro para o qual 
a transferência é realizada a título 
principal. Quando não for possível prever 
em que país o trabalhador destacado 
exercerá, a título principal, as suas 
funções, o requerente é livre de escolher o 
país em que apresenta o pedido.

Or. de
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Alteração 146
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro para o qual 
a transferência é realizada a título 
principal.

3. O pedido deve ser apresentado às 
autoridades do Estado-Membro do 
primeiro local de trabalho do trabalhador 
transferido dentro da empresa; as 
condições estabelecidas nos artigos 5.º e 
14.º terão de ser controladas por cada 
Estado-membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 147
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na rubrica «Tipo de título», os Estados-
Membros inserem a menção «trabalhador 
transferido dentro de uma empresa» e o 
nome do grupo de empresas em causa. Os 
Estados-Membros emitem ao titular de 
uma autorização para trabalhador 
transferido dentro de uma empresa um 
documento adicional com uma lista das 
entidades autorizadas a acolher o nacional 
do país terceiro, devendo revê-la sempre 
que a lista seja alterada.

4. Na rubrica «Tipo de título», o primeiro 
Estado-Membro de acolhimento insere a 
menção «trabalhador transferido dentro de 
uma empresa» e o nome do grupo de 
empresas em causa. O primeiro Estado-
Membro de acolhimento emite ao titular 
de uma autorização para trabalhador 
transferido dentro de uma empresa um 
documento adicional com uma lista das 
entidades autorizadas a acolher o nacional 
do país terceiro após o controle por cada 
Estado-membro de acolhimento de acordo 
com as condições estabelecidas nos 
artigos 5.º e 14.º, devendo revê-la sempre 
que a lista seja alterada de acordo com os 
Estados-Membros em causa.

Or. en
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Alteração148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro em causa tomam uma decisão 
sobre o pedido de admissão num Estado 
Membro na qualidade de trabalhador 
transferido dentro de uma empresa ou de 
revisão do documento adicional previsto no 
artigo 11.°, n.º 4, e notificam o requerente 
por escrito, em conformidade com os 
procedimentos de notificação previstos 
pela legislação nacional do Estado-
Membro em causa, no prazo de 30 dias a 
contar da apresentação do pedido 
completo. Em casos excepcionais que 
envolvam pedidos complexos, tais como 
pedidos relativos a entidades de 
acolhimento situadas em vários Estados-
Membros, o prazo pode ser prorrogado por 
um período suplementar de 60 dias no 
máximo.

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro em causa tomam uma decisão 
sobre o pedido de admissão num Estado 
Membro na qualidade de trabalhador 
transferido dentro de uma empresa ou de 
revisão do documento adicional previsto no 
artigo 11.°, n.º 4, e notificam o requerente 
por escrito, em conformidade com os 
procedimentos de notificação previstos 
pela legislação nacional do Estado-
Membro em causa, no prazo de 30 dias a 
contar da apresentação do pedido 
completo. Em casos excepcionais que 
envolvam pedidos complexos, tais como 
pedidos relativos a entidades de 
acolhimento situadas em vários Estados-
Membros, o prazo pode ser prorrogado por 
um período suplementar de 30 dias no 
máximo.

Or. pl

Justificação

Um prazo máximo de 90 dias para a adopção de uma decisão sobre um pedido de admissão 
num Estado Membro na qualidade de trabalhador transferido dentro de uma empresa 
afigura-se um período demasiado longo e injustificado.

Alteração 149
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O direito de desempenhar a sua missão 
nas instalações de clientes das entidades 
pertencentes ao mesmo grupo de empresas 

4. O direito de desempenhar a sua missão 
nas instalações de clientes e de potenciais 
parceiros de negócios das entidades 
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indicadas no documento adicional previsto 
no artigo 11.°, n.º 4, desde que se 
mantenha a relação de trabalho com a 
empresa estabelecida num país terceiro.

pertencentes ao mesmo grupo de empresas 
indicadas no documento adicional previsto 
no artigo 11.°, n.º 4, desde que se 
mantenha a relação de trabalho com a 
empresa estabelecida num país terceiro.

Or. de

Alteração 150
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, são aplicáveis pelo menos 
as disposições legislativas, 
regulamentares e relativas ao local de 
trabalho. 

Or. en

Alteração 151
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm
direito:

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa estão 
sujeitos:

Or. de

Alteração 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm 
direito:

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa 
beneficiam do princípio da igualdade de 
tratamento relativamente aos 
trabalhadores nacionais.

Or. de

Alteração 153
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm 
direito:

Independentemente da lei aplicável à 
relação laboral, os trabalhadores 
transferidos dentro de uma empresa têm 
direito pelo menos à igualdade de 
tratamento com os nacionais dos Estados-
Membros de acolhimento no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração 154
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho
aplicáveis aos trabalhadores destacados 
em situação similar, tal como estabelecido 
nas disposições legislativas, 

Às mesmas condições de trabalho que 
assegurem pelo menos o mesmo nível de 
protecção, tal como previsto na Directiva 
96/71/CE;
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regulamentares ou administrativas e/ou 
nas convenções colectivas de aplicação 
geral no Estado-Membro onde foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

Or. en

Alteração 155
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho
aplicáveis aos trabalhadores destacados 
em situação similar, tal como estabelecido 
nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou nas 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro onde foram admitidos 
ao abrigo da presente directiva.

Às mesmas condições de trabalho, tal 
como estabelecido nas disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas no local de trabalho onde foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

Or. en

Alteração 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro onde foram admitidos ao abrigo 
da presente directiva.

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores, tal como 
estabelecido nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e nas 
convenções colectivas no Estado-Membro 
onde foram admitidos ao abrigo da 
presente directiva.

Or. de
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Alteração 157
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro onde foram admitidos ao abrigo 
da presente directiva.

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas no Estado-Membro onde foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

Or. de

Alteração 158
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro onde foram admitidos ao abrigo 
da presente directiva.

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro em que actualmente trabalham 
(princípio do local de trabalho).

Or. de

Alteração 159
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro onde foram admitidos ao abrigo 
da presente directiva.

Às mesmas condições de trabalho 
aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
situação similar, tal como estabelecido nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou nas convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro onde foram admitidos ao abrigo 
da presente directiva, na rigorosa 
observância da Directiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 160
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que declare 
que as convenções colectivas são de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, tomar por 
base as convenções colectivas que 
produzam um efeito geral sobre todas as 
empresas semelhantes abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial e 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa, e/ou as convenções colectivas 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas no plano nacional e 
aplicadas em todo o território nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que declare 
que as convenções colectivas são de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, tomar por 
base as convenções colectivas que 
produzam um efeito geral sobre todas as 
empresas semelhantes abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial e 
pertencentes à profissão ou ao sector em 
causa, e/ou as convenções colectivas 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas no plano nacional e 
aplicadas em todo o território nacional.

Suprimido

Or. de

Alteração 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A uma remuneração de base que 
corresponda, pelo menos, à prevista para 
um cidadão da União que exerça a mesma 
profissão ou desempenhe as mesmas 
funções no Estado-Membro de 
acolhimento; esta remuneração pode ser 
ocasionalmente complementada pelo 
empregador para que o trabalhador 
transferido possa fazer face a despesas 
inevitáveis decorrentes da sua 
transferência.

Or. it
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Alteração 163
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A igualdade de tratamento em relação aos
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, no que respeita:

Pelo menos a igualdade de tratamento em 
relação aos residentes do Estado-Membro 
de acolhimento, no que respeita:

Or. en

Alteração 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, no que respeita:

A igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento reporta-se, sobretudo, aos 
seguintes direitos:

Or. de

Alteração 165
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, no que respeita:

A igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, no que respeita
nomeadamente, mas não só:

Or. de
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Alteração 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À liberdade de associação, filiação e 
adesão a uma organização representativa 
de trabalhadores ou empregadores ou a 
qualquer organização cujos membros se 
dediquem a determinada ocupação, 
incluindo as vantagens proporcionadas por 
esse tipo de organizações, sem prejuízo das 
disposições nacionais em matéria de ordem 
pública e segurança pública;

(a) À liberdade de associação, filiação e 
adesão a uma organização representativa 
de trabalhadores ou empregadores ou a 
qualquer organização cujos membros se 
dediquem a determinada ocupação, 
incluindo o direito de participar em acções 
que visem a conclusão de convenções 
colectivas de trabalho, incluindo 
iniciativas de greve, as vantagens 
proporcionadas por esse tipo de 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
segurança pública;

Or. de

Alteração 167
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados-Membros podem 
restringir a igualdade de tratamento em 
relação aos nacionais, nos termos da 
alínea c) do n.º 2, quando o trabalhador 
transferido dentro da empresa esteja 
protegido por estar sujeito aos ramos da 
segurança social no país de origem ou por 
outros meios e quando, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro, a pessoa 
em causa possa ser isenta da legislação de 
segurança social do Estado-Membro de 
acolhimento;
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Or. en

Alteração 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação 
nacional relativa aos ramos da segurança 
social, tal como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/2003 do Conselho;

(c) Aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no Regulamento (CE) 
n.º 883/2004;

Or. en

Alteração 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/200315 do Conselho;

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor que prevêem melhores condições, às 
disposições da legislação nacional relativa 
aos ramos da segurança social, tal como 
definidos no artigo 3.° do Regulamento
(CE) n.º 883/04. Em caso de mobilidade 
entre os Estados-Membros, e sem prejuízo 
dos acordos bilaterais em vigor que 
prevêem melhores condições, é aplicável o
Regulamento (CE) n.º 1231/10 ou, 
quando ainda se aplique, o Regulamento 
(CE) n.º 859/200315 do Conselho;

Or. en
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Alteração 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/2003 do Conselho;

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/2003 do Conselho. Esta disposição 
não é aplicável sempre que um 
trabalhador esteja coberto pela legislação 
de um país terceiro em matéria de 
segurança social e pague as contribuições 
num país terceiro.

Or. pl

Justificação

O objectivo é evitar que um trabalhador esteja coberto por dois sistemas jurídicos e pague as 
contribuições no Estado-Membro e no país terceiro.

Alteração 171
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
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vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/200315 do Conselho;

vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/200315 do Conselho; os 
Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento em relação aos 
nacionais, nos termos do presente 
número, quando o trabalhador 
transferido dentro da empresa esteja 
protegido por estar sujeito aos ramos da 
segurança social no país de origem ou por 
outros meios e quando, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro, a pessoa 
em causa possa ser isenta da legislação de 
segurança social do Estado-Membro de 
acolhimento;

Or. en

Alteração 172
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.º 883/04. Em caso de 
mobilidade entre os Estados-Membros, e 
sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
859/2003 do Conselho;

(c) Sem prejuízo dos acordos bilaterais em 
vigor, às disposições da legislação nacional 
relativa aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.° (n.º 1, alíneas 
a) a i)) do Regulamento (CE) n.º 883/04. 
As prestações familiares são excluídas da 
igualdade de tratamento, uma vez que o 
objectivo dos Estados-Membros deve 
consistir prioritariamente no apoio às 
famílias que residem em permanência na 
UE. Em caso de mobilidade entre os 
Estados-Membros, e sem prejuízo dos 
acordos bilaterais em vigor, é aplicável o 
Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
Conselho;

Or. de
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Alteração 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-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, nas mesmas condições 
e às mesmas taxas que os nacionais dos 
Estados-Membros em causa;

Or. en

Alteração 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Acesso não discriminatório ao 
sistema de segurança social do local de 
trabalho semelhante ao dos outros 
cidadãos da UE que trabalham no mesmo 
Estado-Membro nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004;

Or. en

Alteração 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
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Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Ao direito a prestações 
eventualmente devidas em virtude de 
qualquer acidente de trabalho sofrido, à 
indemnização compensatória no caso de 
um direito a férias adquirido e não 
utilizado e ao reembolso das contribuições 
para a segurança social que não tenham 
dado nem venham a dar origem a direitos 
ao abrigo da legislação ou 
regulamentação nacional ou de acordos 
internacionais, em caso de mudança para 
um país terceiro;

Or. en

Alteração 176
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Sem prejuízo do Regulamento (CE) n.º 
859/2003 e dos acordos bilaterais em vigor, 
ao pagamento dos direitos à pensão legal, 
adquiridos com base nos rendimentos 
obtidos no emprego anterior, em caso de 
mudança para um país terceiro;

(d) Sem prejuízo do Regulamento (CE) n.º 
859/2003 e dos acordos bilaterais em vigor, 
ao pagamento dos direitos à pensão legal e 
ao estabelecimento e portabilidade de 
pensões complementares, adquiridos com 
base nos rendimentos obtidos no emprego 
anterior, em caso de mudança para um país 
terceiro;

Or. nl

Alteração 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Sem prejuízo do Regulamento (CE) n.º 
859/2003 e dos acordos bilaterais em 
vigor, ao pagamento dos direitos à pensão 
legal, adquiridos com base nos 
rendimentos obtidos no emprego anterior, 
em caso de mudança para um país 
terceiro;

(d) 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, nas mesmas condições 
e às mesmas taxas que os nacionais dos 
Estados-Membros em causa quando 
mudam para um país terceiro;

Or. en

Alteração 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao direito de, directamente ou 
através de terceiros, nomeadamente 
organizações de trabalhadores, apresentar 
reclamações às autoridades competentes 
e/ou queixas aos tribunais competentes 
sobre a entidade patronal, em 
conformidade com a legislação nacional 
relevante, visando a aplicação eficaz dos 
direitos previstos na presente directiva. Os 
Estados-Membros prevêem mecanismos 
efectivos a fim de garantir esse direito;

Or. de

Alteração 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Ao direito de recusar trabalhar 
quando os trabalhadores transferidos 
dentro de uma empresa sejam utilizados 
para substituir trabalhadores em greve;

Or. de

Alteração 180
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços 
disponíveis ao público, excepto o 
alojamento público e o aconselhamento 
prestado pelos serviços de emprego.

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços 
disponíveis ao público, excepto o 
alojamento público e os serviços públicos 
de emprego.

Or. en

Alteração 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços 
disponíveis ao público, excepto o 
alojamento público e o aconselhamento 
prestado pelos serviços de emprego.

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços 
disponíveis ao público,

Or. de
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Alteração 182
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços 
disponíveis ao público, excepto o 
alojamento público e o aconselhamento 
prestado pelos serviços de emprego.

(e) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços à 
disposição do público.

Or. nl

Alteração 183
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As bolsas de estudo, bem como os 
auxílios à formação profissional e à 
formação contínua  (study grants) são 
excluídos da igualdade de tratamento.

Or. de

Alteração 184
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação da segunda frase do 
n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2003/86/CE, os Estados-Membros não 
fixam um prazo no que respeita ao acesso 
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ao mercado de trabalho.

Or. de

Alteração 185
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. O exercício, pelo trabalhador, dos 
direitos referidos no artigo 16.º não deve 
prejudicar o direito ao reagrupamento 
familiar.

Or. de

Alteração 186
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os nacionais de países terceiros que 
tenham beneficiado de uma autorização 
para trabalhador transferido dentro de uma 
empresa num primeiro Estado-Membro, 
que cumpram os critérios de admissão 
previstos no artigo 5.º, e que requeiram 
uma autorização para trabalhador 
transferido dentro de uma empresa noutro 
Estado-Membro, são autorizados a 
desempenhar a sua missão em qualquer 
outra entidade situada nesse 
Estado-Membro pertencente ao mesmo 
grupo de empresas e nas instalações de 
clientes dessa entidade de acolhimento se 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 13.°, n.º 4, com base na 
autorização de residência emitida pelo 

1. Os nacionais de países terceiros que 
tenham beneficiado de uma autorização 
para trabalhador transferido dentro de uma 
empresa num primeiro Estado-Membro, 
que cumpram os critérios de admissão 
previstos no artigo 5.º, e que requeiram 
uma autorização para trabalhador 
transferido dentro de uma empresa noutro 
Estado-Membro, são autorizados a 
desempenhar a sua missão em qualquer 
outra entidade situada nesse 
Estado-Membro pertencente ao mesmo 
grupo de empresas e nas instalações de 
clientes dessa entidade de acolhimento se 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 13.°, n.º 4, e os critérios 
de admissão previstos nos artigos 5.º e 14.º 
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primeiro Estado-Membro e no documento 
adicional previsto no artigo 11.°, n.º 4, 
desde que:

forem verificados por todos os 
Estados-Membros que tenham concedido 
autorização, com base na autorização de 
residência emitida pelo primeiro 
Estado-Membro e no documento adicional 
previsto no artigo 11.°, n.º 4, desde que:

Or. en

Alteração 187
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O requerente tenha apresentado à 
autoridade competente do outro 
Estado-Membro, previamente à sua 
transferência para esse Estado-Membro, os 
documentos referidos no artigo 5.º, nãos 1, 
2 e 3, relativos à transferência para esse 
Estado-Membro, e tenha fornecido a prova 
de que apresentou tais documentos no 
primeiro Estado-Membro;

(b) O requerente tenha apresentado à 
autoridade competente do outro 
Estado-Membro, previamente à sua 
transferência para esse Estado-Membro, os 
documentos referidos no artigo 5.º, n.os 1, 2 
e 3, relativos à transferência para esse 
Estado-Membro, verificando-se a 
compatibilidade das condições com as 
condições de outro Estado-Membro, e 
tenha fornecido a prova de que apresentou 
tais documentos no primeiro 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 188
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O princípio da igualdade de 
tratamento no local de trabalho não seja 
violado.
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Or. en

Alteração 189
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 não se 
aplicam aos sectores cujas actividades não 
sejam maioritariamente exercidas de 
modo sedentário, incluindo os sectores 
económicos conexos na acepção do 
código NACE. Os parceiros sociais 
negociam e regulamentam as excepções 
no quadro do diálogo social.

Or. de

Alteração 190
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração máxima da transferência para 
a União Europeia não pode exceder três 
anos para os gestores e os especialistas e 
um ano para os estagiários com diploma de 
ensino superior.

3. A duração máxima da transferência para 
a União Europeia não pode exceder três 
anos para os gestores e os especialistas e 
um ano para os estagiários com diploma de 
ensino superior. O período de 
destacamento pode, exclusivamente no 
caso dos gestores, ser prolongado por um 
ano, no máximo.

Or. de

Alteração 191
Elisabeth Schroedter
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Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O princípio do Estado-Membro de 
acolhimento que estabelece a necessidade 
de respeitar as condições do local de 
trabalho deve igualmente ser 
salvaguardado no contexto da mobilidade 
dos trabalhadores transferidos dentro das 
empresas entre os Estados-Membros.

Or. en


