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Alteração 34
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 35
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 97 da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) relativa aos Trabalhadores 
Migrantes, 

Or. en

Alteração 36
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 143 da 
OIT relativa às Migrações em Condições 
Abusivas e à Promoção da Igualdade de 
Oportunidades e de Tratamento dos 
Trabalhadores Migrantes,
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Or. en

Alteração 37
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 102 da 
OIT relativa à Norma Mínima da 
Segurança Social,

Or. en

Alteração 38
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 118 da
OIT relativa à Igualdade de Tratamento 
em matéria de Previdência Social,

Or. en

Alteração 39
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-F (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 111 da 
OIT relativa à Discriminação em matéria 
de Emprego e Profissão,
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Or. en

Alteração 40
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-G (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Recomendação n.º 86 
da OIT relativa à Migração por Razões 
Laborais,

Or. en

Alteração 41
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-H (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Recomendação 
nº 151 da OIT relativa aos Trabalhadores 
Migrantes,

Or. en

Alteração 42
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Citação 5-I (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção n.º 98 da 
OIT relativa à Aplicação dos Princípios 
do Direito de Organização e de 
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Negociação Colectiva,

Or. en

Alteração 43
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
UE no que se refere ao acesso ao mercado 
de trabalho dos Estados-Membros, tal 
como enunciado nas disposições 
pertinentes dos Actos de Adesão.

(7) A presente directiva deve ser aplicada 
sem prejuízo do princípio da preferência da 
UE no que se refere ao acesso ao mercado 
de trabalho dos Estados-Membros, tal 
como enunciado nas disposições 
pertinentes dos Actos de Adesão. Não 
obstante, não deve recorrer-se a esta 
norma para contornar o princípio de 
salário igual para trabalho igual no que 
diz respeito aos trabalhadores dos 
Estados-Membros e aos cidadãos 
nacionais de países terceiros.

Or. en

Alteração 44
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A presente Directiva deve definir as 
condições e os direitos de que usufruem 
os trabalhadores sazonais de países 
terceiros, no respeito escrupuloso das 
Convenções da OIT.

Or. en
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Alteração 45
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva não deve afectar 
as condições da prestação de serviços no 
quadro do artigo 56.° do TFUE. 
Concretamente, a presente directiva não 
deve afectar as condições de emprego que, 
nos termos 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 serviços8, se aplicam 
aos trabalhadores destacados por uma 
empresa estabelecida num Estado-
Membro para prestar um serviço no 
território de outro Estado-Membro.

Suprimido

__________________
8. JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Alteração 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva não deve afectar as 
condições da prestação de serviços no 
quadro do artigo 56.° do TFUE.
Concretamente, a presente directiva não 
deve afectar as condições de emprego que, 
nos termos 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, se aplicam 

(9) A presente directiva não deve afectar as 
condições da prestação de serviços no 
quadro do artigo 56.° do TFUE.
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aos trabalhadores destacados por uma 
empresa estabelecida num Estado-
Membro para prestar um serviço no 
território de outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 47
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo.

Or. it

Alteração 48
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura e a horticultura, 
durante o período de plantação ou de 
colheita, ou o turismo, durante o período de 
férias.

Or. en

Alteração 49
Georges Bach
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Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, viticultura e 
horticultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

Or. de

Alteração 50
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

(10) As actividades dependentes do ritmo 
das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura (designadamente, nos 
sectores zootécnicos e das plantas e 
flores), durante o período de plantação ou 
de colheita, o turismo, ou a construção 
civil em larga escala (com especial 
incidência nos locais onde decorrem 
grandes obras públicas) durante o período 
de férias.

Or. en

Alteração 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As actividades dependentes do ritmo (10) As actividades dependentes do ritmo 
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das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura, durante o período de 
plantação ou de colheita, ou o turismo, 
durante o período de férias.

das estações do ano são típicas de sectores 
como a agricultura e a horticultura, 
durante o período de plantação ou de 
colheita, ou o turismo, durante o período de 
férias. Os Estados-Membros dispõem da 
liberdade de designar outros sectores 
sujeitos à sazonalidade.

Or. pl

Justificação

A sazonalidade depende das específicas condições económicas e geográficas existentes em 
cada um dos Estados-Membros.

Alteração 52
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os pedidos de admissão enquanto 
trabalhador sazonal só devem ser
autorizados quando o requerente resida 
fora do território dos Estados-Membros.

(11) O pedido só deve ser considerado e 
analisado, caso o nacional do país 
terceiro resida fora do território do Estado-
Membro em que pretende ser admitido.

Or. lt

Alteração 53
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A directiva não deve afectar, quando 
concedido, o direito ao trabalho dos 
nacionais de países terceiros que já residam 
legalmente num Estado-Membro.

(12) A presente directiva deve definir os 
direitos e obrigações dos empregadores 
relativamente aos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, os quais 
devem respeitar, sem quaisquer 
derrogações, a legislação da UE e dos 
Estados-Membros em matéria de saúde e 
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segurança no local de trabalho; a 
presente directiva não deve afectar, quando 
concedido, o direito ao trabalho dos 
nacionais de países terceiros que já residam 
legalmente num Estado-Membro.

Or. it

Alteração 54
Georges Bach

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique o nível de 
remuneração aplicável aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa.

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa.

Or. de

Alteração 55
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique o nível de 
remuneração aplicável aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa.

(13) A directiva deve definir um sistema 
de entrada e saída do Estado-Membro 
transparente e rigoroso, baseado na 
procura do mercado e em critérios 
objectivos, como a existência de um 
contrato de trabalho válido ou de uma 
oferta de emprego vinculativa que 
especifique o nível de remuneração 
aplicável aos trabalhadores sazonais do 
sector em causa, que deve ser 
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suficientemente elevado para assegurar 
que a sua estada temporária decorra em 
toda a legalidade e com segurança social.

Or. it

Alteração 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique o nível de 
remuneração aplicável aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa.

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique, em 
conformidade com as disposições ou as 
convenções colectivas nacionais, o nível 
de remuneração e as condições de trabalho 
secundárias aplicáveis aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa.

Or. nl

Alteração 57
Philippe Boulland

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique o nível de 
remuneração aplicável aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa.

(13) A directiva deve prever um sistema de 
entrada flexível, baseado na procura e em 
critérios objectivos, como um contrato de 
trabalho válido ou uma oferta de emprego 
vinculativa que especifique o nível de 
remuneração aplicável aos trabalhadores 
sazonais do sector em causa; é igualmente 
conveniente determinar uma duração 
máxima para os empregos sazonais.
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Or. fr

Alteração 58
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros devem ter 
possibilidade de exigir um teste que 
demonstre que um determinado posto não 
pode ser preenchido com pessoas já 
presentes no mercado de trabalho nacional.

(14) Os Estados-Membros devem 
demonstrar que os postos vagos em 
questão, não podem ser preenchidos com 
pessoas já presentes no mercado de 
trabalho nacional, mas unicamente com 
trabalhadores sazonais originários de 
países terceiros.

Or. it

Alteração 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros devem ter 
possibilidade de exigir um teste que 
demonstre que um determinado posto não 
pode ser preenchido com pessoas já 
presentes no mercado de trabalho nacional.

(14) Também em consequência da crise, 
da elevada taxa de desemprego e do 
grande número de desempregados de 
longo prazo a viver na UE, para quem o 
trabalho sazonal constitui muitas vezes 
uma forma importante de atenuar as 
dificuldades financeiras, os Estados-
Membros devem ter possibilidade de exigir 
um teste anual que demonstre que um 
determinado posto não pode ser preenchido 
com pessoas já presentes no mercado de 
trabalho nacional e da União.

Or. en
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Alteração 60
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A duração da estada deve ser limitada
a um período máximo por ano civil,  o 
qual, juntamente com a definição de 
trabalho sazonal, deve garantir que o 
trabalho é realmente de natureza sazonal.
Deve prever-se a possibilidade de 
prolongar o contrato ou de mudar de 
empregador, dentro do período máximo da 
estada. Tal diminuiria os riscos de abusos a 
que os trabalhadores sazonais estão sujeitos 
se estiverem vinculados a um único 
empregador e, simultaneamente, ofereceria 
uma resposta flexível às verdadeiras 
necessidades de mão-de-obra por parte dos 
empregadores.

(16) Os Estados-Membros devem limitar a 
duração da estada a um período máximo de 
um ano, em função das suas 
necessidades, preservando no entanto a
natureza sazonal do trabalho. Deve prever-
se a possibilidade de prolongar o contrato 
ou de mudar de empregador, dentro do 
período máximo da estada.  Tal diminuiria 
os riscos de abusos a que os trabalhadores 
sazonais estão sujeitos se estiverem 
vinculados a um único empregador e, 
simultaneamente, ofereceria uma resposta 
flexível às verdadeiras necessidades de 
mão-de-obra por parte dos empregadores.

Or. de

Alteração 61
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A duração da estada deve ser limitada 
a um período máximo por ano civil, o qual, 
juntamente com a definição de trabalho 
sazonal, deve garantir que o trabalho é 
realmente de natureza sazonal. Deve 
prever-se a possibilidade de prolongar o 
contrato ou de mudar de empregador, 
dentro do período máximo da estada. Tal 
diminuiria os riscos de abusos a que os 
trabalhadores sazonais estão sujeitos se 
estiverem vinculados a um único 
empregador e, simultaneamente, ofereceria 

(16) A duração da estada deve ser limitada 
a um período máximo por ano, o qual, 
juntamente com a definição de trabalho 
sazonal, deve garantir que o trabalho é 
realmente de natureza sazonal. Deve 
prever-se a possibilidade de prolongar o 
contrato ou de mudar de empregador, 
dentro do período máximo da estada. Tal 
diminuiria os riscos de abusos a que os 
trabalhadores sazonais estão sujeitos se 
estiverem vinculados a um único 
empregador e, simultaneamente, ofereceria 
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uma resposta flexível às verdadeiras 
necessidades de mão-de-obra por parte dos 
empregadores.

uma resposta flexível às verdadeiras 
necessidades de mão-de-obra por parte dos 
empregadores.

Or. en

Alteração 62
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar que os 
trabalhadores sazonais dispõem de um 
alojamento adequado durante a sua estada, 
nomeadamente do ponto de vista do custo, 
deve ser exigido aos empregadores que 
forneçam prova da disponibilização do 
alojamento, por si próprios ou por 
terceiros.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Alteração 63
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar que os 
trabalhadores sazonais dispõem de um 
alojamento adequado durante a sua estada, 
nomeadamente do ponto de vista do custo, 
deve ser exigido aos empregadores que 
forneçam prova da disponibilização do 
alojamento, por si próprios ou por 
terceiros.

(19) A fim de assegurar que os 
trabalhadores sazonais disponham de um 
alojamento adequado durante a sua estada, 
nomeadamente do ponto de vista do custo, 
e recebam tratamento igual aos dos 
cidadãos nacionais, desfrutando de um 
padrão de vida decente, deve ser exigido 
aos empregadores que forneçam prova da 
disponibilização do alojamento, por si 
próprios ou por terceiros. É indispensável 
salvaguardar a transparência no que diz 
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respeito ao custo do alojamento, o qual 
não deve ser deduzido automaticamente 
ao salário.

Or. en

Alteração 64
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando 
tais condições a instrumentos vinculativos 
que proporcionem uma protecção eficaz 
dos direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário garantir a
protecção eficaz dos seus direitos, verificar 
regularmente a respectiva observância e 
garantir plenamente o respeito do 
princípio da igualdade de tratamento 
relativamente aos trabalhadores nacionais 
do Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, são necessários esforços 
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claramente as condições de trabalho
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando 
tais condições a instrumentos vinculativos 
que proporcionem uma protecção eficaz 
dos direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

consideráveis por parte de todos os 
interessados para combater todo o tipo de 
discriminações. Assim, deve ser tido em 
conta o princípio da igualdade de 
tratamento, nomeadamente no que diz 
respeito ao salário, ou seja, a aplicação de 
convenções colectivas e de outros 
regulamentos sobre as condições de 
trabalho, que tenham sido celebrados a 
todos os níveis possíveis e/ ou que sejam 
previstos por lei.

Or. de

Alteração 66
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de
assegurar a segurança jurídica, ligando 
tais condições a instrumentos vinculativos 
que proporcionem uma protecção eficaz 
dos direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário proteger 
eficazmente os direitos desses
trabalhadores, assegurando o pleno 
respeito do princípio da igualdade de 
tratamento face aos trabalhadores 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, a fim de garantir o princípio 
de salário igual para trabalho igual no 
mesmo local.

Or. de

Alteração 67
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando 
tais condições a instrumentos vinculativos
que proporcionem uma protecção eficaz 
dos direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

(20) Tendo em conta a situação específica
dos trabalhadores sazonais nacionais de 
países terceiros e a natureza temporária do 
seu trabalho, torna-se necessário definir 
claramente os direitos e deveres desta 
categoria de trabalhadores, ligando tais 
condições a instrumentos que 
proporcionem uma protecção eficaz dos 
direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros e dos 
empregadores.

Or. it

Alteração 68
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando tais 
condições a instrumentos vinculativos que 
proporcionem uma protecção eficaz dos 
direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando tais 
condições a instrumentos vinculativos que 
proporcionem uma protecção eficaz dos 
direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, e de 
satisfazer o princípio de “salário igual 
para trabalho igual no mesmo local”.

Or. de
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Alteração 69
Philippe Boulland

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando tais 
condições a instrumentos vinculativos que 
proporcionem uma protecção eficaz dos 
direitos dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros, como 
legislação ou convenções colectivas de 
aplicação geral.

(20) Tendo em conta a situação 
particularmente vulnerável dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros e a natureza temporária do seu 
trabalho, torna-se necessário definir 
claramente as condições de trabalho 
aplicáveis a estes trabalhadores, a fim de 
assegurar a segurança jurídica, ligando tais 
condições a instrumentos vinculativos que 
proporcionem uma protecção eficaz, 
designadamente social, dos direitos dos 
trabalhadores sazonais nacionais de países 
terceiros, como legislação ou convenções 
colectivas de aplicação geral.

Or. fr

Alteração 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se em convenções 
colectivas geralmente aplicáveis a todas as 
empresas semelhantes na zona geográfica
e na profissão ou sector em causa, e/ou 
em convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

(21) Para garantir o princípio da 
igualdade de tratamento entre os 
trabalhadores da União Europeia de 
ambos os sexos e os trabalhadores 
sazonais de países terceiros, vigoram para 
os trabalhadores sazonais de países 
terceiros todos os tipos de convenções 
colectivas celebradas a todos os níveis, 
incluindo ao nível da empresa, e que são 
aplicáveis à relação de emprego.
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Or. de

Alteração 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se em convenções 
colectivas geralmente aplicáveis a todas as 
empresas semelhantes na zona geográfica 
e na profissão ou sector em causa, e/ou 
em convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

(21) É necessário aplicar aos 
trabalhadores sazonais nacionais de 
países terceiros, para além das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas aplicáveis aos 
trabalhadores nacionais do Estado-
Membro de acolhimento, as decisões e as 
convenções e contratos colectivos 
celebrados a todos os níveis, em 
conformidade com o direito e as práticas 
do Estado-Membro de acolhimento, nas 
mesmas condições que se aplicam aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. it

Alteração 72
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se num sistema flexível de 
contratação descentralizada que defina 
claramente os direitos e deveres dos 
trabalhadores sazonais e dos 
empregadores, a fim de cruzar mais 
facilmente as suas necessidades 
recíprocas, decorrentes também das 
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representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

especificidades das diferentes categorias 
profissionais ou industriais em questão.

Or. it

Alteração 73
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

(21) Na ausência de um sistema que 
determine quais as convenções colectivas 
de aplicação geral, os Estados-Membros 
podem basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

Or. it

Alteração 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz 
respeito aos ramos da segurança social 
enumerados no artigo 3.° do Regulamento 

Suprimido
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(CE) n.° 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. A 
presente directiva não deve conferir mais 
direitos do que aqueles já previstos na 
legislação da UE em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros que apresentam interesses 
transfronteiras entre Estados-Membros. 
Além disso, a presente directiva não deve 
conceder direitos em relação a situações 
externas ao âmbito de aplicação da 
legislação da UE, como por exemplo aos 
membros da família que residam num 
país terceiro. Tal não prejudica a 
aplicação não discriminatória, pelos 
Estados-Membros, da legislação nacional 
que prevê regras mínimas relativas às 
contribuições para os regimes de pensões.

Or. nl

Alteração 75
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz respeito 
aos ramos da segurança social
enumerados no artigo 3.° do Regulamento 
(CE) n.° 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. A 
presente directiva não deve conferir mais 
direitos do que aqueles já previstos na 
legislação da UE em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros que apresentam interesses 
transfronteiras entre Estados-Membros.
Além disso, a presente directiva não deve 
conceder direitos em relação a situações 
externas ao âmbito de aplicação da 
legislação da UE, como por exemplo aos 

(22) A cobertura adequada dos 
trabalhadores sazonais em termos de 
segurança social é um elemento essencial 
da presente Directiva, de grande 
importância para garantir que as suas 
condições de vida e de trabalho sejam 
dignas durante o período que corresponde 
à sua estadia na União. Os cidadãos 
nacionais de países terceiros devem 
beneficiar de igualdade de tratamento.
Deve ser dada especial atenção às 
disposições que garantam igualdade de 
tratamento no domínio da segurança social 
que, ao abrigo da legislação nacional,
digam respeito àqueles ramos que se 
encontram definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/04 do 
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membros da família que residam num 
país terceiro. Tal não prejudica a 
aplicação não discriminatória, pelos 
Estados-Membros, da legislação nacional 
que prevê regras mínimas relativas às 
contribuições para os regimes de pensões.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. Sem 
prejuízo dos acordos bilaterais que 
permitam uma melhor cobertura em 
matéria de segurança social, a presente 
Directiva deve prever mecanismos que 
garantam a cobertura eficaz dos 
interessados pela segurança social 
durante a sua estadia e mecanismos de 
exportação de direitos adquiridos, caso 
existam. A presente disposição pode 
incluir ajustamentos especiais relativos, 
entre outros, aos períodos de aquisição de 
direitos ou de carência.
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.º 1231/2010 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, 
que torna extensivos o Regulamento (CE) 
n.º 883/2004 e o Regulamento (CE) 
n.º 987/2009 aos nacionais de países 
terceiros que ainda não estejam 
abrangidos por esses regulamentos por 
razões exclusivas de nacionalidade.

Or. en

Alteração 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz respeito 
aos ramos da segurança social enumerados 
no artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. A presente 

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz respeito 
aos ramos da segurança social enumerados 
no artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. Além disso, a 
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directiva não deve conferir mais direitos 
do que aqueles já previstos na legislação 
da UE em vigor no domínio da segurança 
social para os nacionais de países 
terceiros que apresentam interesses 
transfronteiras entre Estados-Membros.
Além disso, a presente directiva não deve 
conceder direitos em relação a situações 
externas ao âmbito de aplicação da 
legislação da UE, como por exemplo aos 
membros da família que residam num país 
terceiro. Tal não prejudica a aplicação não 
discriminatória, pelos Estados-Membros, 
da legislação nacional que prevê regras 
mínimas relativas às contribuições para os 
regimes de pensões.

presente directiva não deve conceder 
direitos em relação a situações externas ao 
âmbito de aplicação da legislação da UE, 
como por exemplo aos membros da família 
que residam num país terceiro. Tal não 
prejudica a aplicação não discriminatória, 
pelos Estados-Membros, da legislação 
nacional que prevê regras mínimas 
relativas às contribuições para os regimes 
de pensões.

Or. de

Alteração 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz 
respeito aos ramos da segurança social 
enumerados no artigo 3.° do Regulamento 
(CE) n.° 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. A 
presente directiva não deve conferir mais 
direitos do que aqueles já previstos na 
legislação da UE em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros que apresentam interesses 
transfronteiras entre Estados-Membros.
Além disso, a presente directiva não deve 
conceder direitos em relação a situações 
externas ao âmbito de aplicação da 
legislação da UE, como por exemplo aos 
membros da família que residam num país 
terceiro. Tal não prejudica a aplicação não 

(22) Com base nos ramos da segurança 
social referidos no artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social, os 
Estados-Membros devem definir quais 
desses benefícios abrangem os 
trabalhadores sazonais. A presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação da 
UE em vigor no domínio da segurança 
social para os nacionais de países terceiros 
que apresentam interesses transfronteiras 
entre Estados-Membros. Além disso, a 
presente directiva não deve conceder 
direitos em relação a situações externas ao 
âmbito de aplicação da legislação da UE, 
como por exemplo aos membros da família 
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discriminatória, pelos Estados-Membros, 
da legislação nacional que prevê regras 
mínimas relativas às contribuições para os 
regimes de pensões.

que residam num país terceiro. Tal não 
prejudica a aplicação não discriminatória, 
pelos Estados-Membros, da legislação 
nacional que prevê regras mínimas 
relativas às contribuições para os regimes 
de pensões.

Or. pl

Justificação

A questão da segurança social é da competência exclusiva dos Estados-Membros.  Além 
disso, a sazonalidade do trabalho e a curta duração da estadia num determinado Estado-
Membro não constitui uma base sobre a qual se possa conceder aos trabalhadores sazonais 
todos os benefícios da segurança social dos cidadãos desse país.

Alteração 78
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz respeito 
aos ramos da segurança social enumerados 
no artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. A presente 
directiva não deve conferir mais direitos do 
que aqueles já previstos na legislação da 
UE em vigor no domínio da segurança 
social para os nacionais de países terceiros 
que apresentam interesses transfronteiras 
entre Estados-Membros. Além disso, a 
presente directiva não deve conceder 
direitos em relação a situações externas ao 
âmbito de aplicação da legislação da UE, 
como por exemplo aos membros da família 
que residam num país terceiro. Tal não 
prejudica a aplicação não discriminatória, 
pelos Estados-Membros, da legislação 
nacional que prevê regras mínimas 
relativas às contribuições para os regimes 

(22) Os trabalhadores sazonais nacionais 
de países terceiros devem beneficiar de 
igualdade de tratamento no que diz respeito 
aos ramos da segurança social enumerados 
no artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social, devendo 
respeitar ao mesmo tempo, sem quaisquer 
derrogações, a legislação da União e dos 
Estados-Membros em matéria de saúde e 
segurança no local de trabalho. A 
presente directiva não deve conferir mais 
direitos do que aqueles já previstos na 
legislação da União em vigor no domínio 
da segurança social para os nacionais de 
países terceiros que apresentam interesses 
transfronteiras entre Estados-Membros. 
Além disso, a presente directiva não deve 
conceder direitos em relação a situações 
externas ao âmbito de aplicação da 
legislação da União, como por exemplo 
aos membros da família que residam num 
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de pensões. país terceiro. Tal não prejudica a aplicação 
não discriminatória, pelos Estados-
Membros, da legislação nacional que prevê 
regras mínimas relativas às contribuições 
para os regimes de pensões.

Or. it

Alteração 79
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de assegurar a correcta 
aplicação da presente Directiva e, em 
particular, das disposições relativas aos 
direitos, às condições de trabalho e ao 
alojamento, os Estados-Membros devem 
certificar-se da criação dos mecanismos 
de controlo e fiscalização apropriados e 
assegurar a realização, no seu território, 
de inspecções eficazes e adequadas. A fim 
de aumentar a eficácia dessas inspecções, 
os Estados-Membros deverão assegurar 
que a legislação nacional confira poderes 
e recursos adequados às autoridades 
competentes para realizar essas acções, 
que os resultados das inspecções 
precedentes sejam recolhidos e tratados, 
tendo em vista a aplicação efectiva da 
presente Directiva, e que haja pessoal em 
número suficiente e com as aptidões e 
qualificações necessárias para realizar,
com eficácia, as referidas inspecções. Os 
Estados-Membros devem prever penas 
adequadas, proporcionadas e dissuasivas, 
como, por exemplo, sanções financeiras a 
aplicar aos empregadores em caso de 
incumprimento.

Or. en
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Alteração 80
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
directiva, alguns terceiros designados, 
como sindicatos ou outras associações, 
devem ter possibilidade de apresentar 
queixas. Esta possibilidade é necessária 
para responder a situações em que os 
trabalhadores sazonais não estejam cientes 
da existência destes mecanismos de queixa 
ou hesitem em utilizá-los em seu próprio 
nome por recearem as possíveis 
consequências.

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
presente directiva, deverão existir 
procedimentos seguros que permitam aos 
trabalhadores sazonais apresentar queixas 
directamente, ou por intermédio de
terceiros credenciados, como sindicatos ou 
outras associações. Esta possibilidade é 
necessária para responder a situações em 
que os trabalhadores sazonais não estejam 
cientes da existência destes mecanismos de 
queixa ou hesitem em utilizá-los em seu 
próprio nome por recearem as possíveis 
consequências. Deverá igualmente prever-
-se uma protecção judicial adequada, que 
garanta que os trabalhadores sazonais 
não sejam vítimas de represálias por 
terem apresentado queixa. As 
organizações representativas dos direitos 
dos trabalhadores devem dispor de acesso 
a toda a documentação relevante e a 
qualquer tipo de alojamento fornecido.

Or. en

Alteração 81
Philippe Boulland

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
directiva, alguns terceiros designados, 
como sindicatos ou outras associações, 
devem ter possibilidade de apresentar 
queixas. Esta possibilidade é necessária 
para responder a situações em que os 

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
directiva, devem ser abertos recursos 
jurídicos efectivos aos nacionais de países 
terceiros e alguns terceiros designados, 
como sindicatos ou outras associações, 
devem ter possibilidade de apresentar 
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trabalhadores sazonais não estejam cientes 
da existência destes mecanismos de queixa 
ou hesitem em utilizá-los em seu próprio 
nome por recearem as possíveis 
consequências.

queixas. Esta possibilidade é necessária 
para responder a situações em que os 
trabalhadores sazonais não estejam cientes 
da existência destes mecanismos de queixa 
ou hesitem em utilizá-los em seu próprio 
nome por recearem as possíveis 
consequências.

Or. fr

Alteração 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
directiva, alguns terceiros designados, 
como sindicatos ou outras associações, 
devem ter possibilidade de apresentar 
queixas. Esta possibilidade é necessária 
para responder a situações em que os 
trabalhadores sazonais não estejam cientes 
da existência destes mecanismos de queixa 
ou hesitem em utilizá-los em seu próprio 
nome por recearem as possíveis 
consequências.

(23) Para facilitar uma aplicação eficaz da 
directiva, alguns terceiros designados, 
como sindicatos ou outras associações, 
devem ter possibilidade de apresentar 
queixas e recursos. Esta possibilidade é 
necessária para responder a situações em 
que os trabalhadores sazonais não estejam 
cientes da existência destes mecanismos de 
queixa ou hesitem em utilizá-los em seu 
próprio nome por recearem as possíveis 
consequências.

Or. de

Alteração 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros devem 
garantir mecanismos de controlo 
adequados e que sejam levadas a cabo 
inspecções eficazes para assegurar a 
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correcta aplicação da presente directiva. 
Para o efeito, os Estados-Membros 
colocam à disposição das autoridades 
competentes poderes e recursos 
suficientes. Os resultados destas 
inspecções são reunidos num relatório 
afim e visam melhorar a aplicação da 
presente directiva.

Or. de

Alteração 84
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-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 
cidadãos da União.

Or. en

Alteração 85
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Na acepção da presente directiva, 
as condições de trabalho abrangem, no 
mínimo, a remuneração e o despedimento, 
a saúde e a segurança no trabalho, o 
tempo de trabalho e as férias, a vida 
familiar e a vida profissional, tendo em 
conta os contratos colectivos em vigor.
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Or. en

Alteração 86
Raffaele Baldassarre

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 dos Estados-Membros e 
que requeiram a admissão no território de 
um Estado-Membro para efeitos de 
emprego como trabalhadores sazonais.

1. A presente directiva é aplicável aos 
nacionais de países terceiros que residam 
fora do território dos Estados-Membros e 
que requeiram a admissão no território de 
um Estado-Membro para efeitos de 
emprego como trabalhadores sazonais. Os 
Estados-Membros devem, além disso, 
definir a natureza e a duração dos 
trabalhos sazonais no seu território.

Or. it

Alteração 87
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva não é aplicável aos 
nacionais de países terceiros que 
desenvolvam actividades em nome de 
empresas estabelecidas noutro Estado-
-Membro no quadro 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 quadro de uma 
prestação de serviços em conformidade 
com a Directiva 96/71/CE.

Suprimido

Or. en



PE467.317v01-00 30/70 AM\871580PT.doc

PT

Alteração 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva não é aplicável aos 
nacionais de países terceiros que 
desenvolvam actividades em nome de 
empresas estabelecidas noutro Estado-
-Membro no quadro 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 quadro de uma 
prestação de serviços em conformidade 
com a Directiva 96/71/CE.

2. A presente directiva não é aplicável aos 
trabalhadores destacados ou aos 
trabalhadores temporários.

Or. en

Justificação

Todos os trabalhadores destacados devem ser explicitamente excluídos do âmbito da presente 
Directiva, e não apenas os trabalhadores destacados cuja entidade empregadora se encontre 
estabelecida noutro Estado-Membro. Também os trabalhadores temporários devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da presente Directiva.

Alteração 89
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva não é aplicável 
ao sector da construção civil, incluindo 
sectores afins (NACE, Rev. 1.1) 45.1 a 4; 
actividades enumeradas no anexo da 
Directiva 96/71/CE).
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Or. de

Alteração 90
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente Directiva aplica-se aos 
sectores da agricultura, da horticultura e 
do turismo. Os Estados-Membros podem 
decidir tornar a sua aplicação extensível a 
outras actividades sujeitas ao ritmo das 
estações, desde que os parceiros sociais 
não celebrem um acordo que se oponha a 
este princípio, com base em razões 
objectivas.

Or. en

Alteração 91
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Trabalhadores sazonais «Trabalhador 
sazonal», um nacional de um país terceiro 
que mantenha o seu domicílio legal num 
país terceiro, mas resida temporariamente 
no território de um Estado-Membro para 
efeitos de trabalho num sector de 
actividade dependente do ritmo das 
estações do ano, com base num ou mais 
contratos de trabalho de duração limitada 
celebrados directamente entre o nacional 
de um país terceiro e o empregador 
estabelecido num Estado-Membro;

(b) Trabalhadores sazonais «Trabalhador 
sazonal», um nacional de um país terceiro 
que mantenha o seu domicílio legal num 
país terceiro, mas resida temporariamente 
no território da União Europeia para 
efeitos de trabalho num sector de 
actividade dependente do ritmo das 
estações do ano, com base num ou mais 
contratos de trabalho de duração limitada 
celebrados directamente entre o nacional 
de um país terceiro e o empregador 
estabelecido num Estado-Membro;

Or. de
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Justificação

O empregador tem a sua sede social num Estado-Membro, mas um trabalhador deve ter a 
possibilidade de trabalhar num Estado-Membro diferente daquele em que o empregador 
exerce a sua actividade.

Alteração 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Actividade dependente do ritmo das 
estações do ano», uma actividade que está 
ligada a um determinado período do ano 
por um acontecimento ou um padrão de 
acontecimentos durante os quais a 
mão-de-obra necessária é de longe 
superior à exigida para as operações 
habituais;

(c) «Actividade dependente do ritmo das 
estações do ano», uma actividade que está 
ligada a um determinado período do ano 
por um acontecimento ou um padrão de 
acontecimentos dependentes de condições 
de carácter sazonal, durante os quais a 
mão-de-obra exigida é regularmente e de 
forma previsível de longe superior à 
exigida para as operações habituais;

Or. en

Alteração 93
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Autorização de trabalho sazonal»,  
uma autorização com a menção
«trabalhador sazonal» que permite ao seu 
titular residir e trabalhar no território de 
um Estado-Membro nos termos da 
presente directiva;

(d) «Autorização de trabalho sazonal»,
uma autorização com a menção 
«trabalhador sazonal» que permite ao seu 
titular residir e trabalhar no território da 
União Europeia nos termos da presente 
directiva;

Or. de
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Alteração 94
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Procedimento único de pedido», um 
procedimento que, com base num pedido 
de autorização para residir e trabalhar no 
território de um Estado-Membro
apresentado por um nacional de um país 
terceiro, conduza a uma decisão sobre o 
pedido;

(e) «Procedimento único de pedido»,  um 
procedimento que, com base num pedido 
de autorização para residir e trabalhar no 
território da União Europeia apresentado 
por um nacional de um país terceiro, 
conduza a uma decisão sobre o pedido;

Or. de

Alteração 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
-Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Todos os acordos colectivos devem também ser aplicados em condições de igualdade aos 
trabalhadores sazonais de países terceiros que trabalham na UE. Não há, pois, necessidade 
de incluir qualquer definição para uma convenção colectiva de aplicação geral.

Alteração 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

(f) «Convenção colectiva», todos os tipos 
de convenções colectivas celebradas a 
todos os níveis, incluindo ao nível da 
empresa, e que são aplicáveis à relação de 
emprego em causa.

Or. de

Alteração 97
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 

(f) «Convenção colectiva», uma convenção 
colectiva celebrada em qualquer 
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ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os 
Estados-Membros podem, se assim o 
decidirem, basear-se em convenções 
colectivas geralmente aplicáveis a todas as 
empresas semelhantes na zona geográfica 
e na profissão ou sector em causa, e/ou 
em convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

instância, nos termos do disposto na 
legislação nacional e de acordo com as 
práticas vigentes no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. en

Alteração 98
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

f) «Convenções e contratos colectivos», 
quaisquer convenções ou contratos 
colectivos que tenham sido celebrados a 
todos os níveis, em conformidade com a 
legislação e as práticas do Estado-
Membro de acolhimento e se apliquem 
aos trabalhadores nacionais do Estado-
Membro de acolhimento.
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Or. it

Alteração 99
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

f) «Convenção colectiva de aplicação 
geral», uma convenção colectiva subscrita 
pelos empregadores ou as suas 
associações e pelas associações de 
trabalhadores que tem por objecto as 
condições de trabalho e as relações entre 
as partes contratantes e que deve ser 
respeitada por todas as empresas da zona 
geográfica e da profissão ou sector em 
causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Or. it

Alteração 100
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Convenção colectiva de aplicação f) «Convenção colectiva de aplicação 
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geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

geral», uma convenção colectiva que deve 
ser respeitada por todas as empresas da 
zona geográfica e da profissão ou sector 
em causa. Na ausência de um sistema que 
determine que as convenções colectivas 
devem ser de aplicação geral, os Estados-
Membros podem, se assim o decidirem, 
basear-se em convenções colectivas 
geralmente aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

Or. it

Alteração 101
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva não afecta o direito 
de os Estados-Membros adoptarem ou 
manterem disposições mais favoráveis 
para as pessoas às quais é aplicável 
relativamente aos artigos 13.º a 17.º da 
presente directiva.

Suprimido

Or. it

Alteração 102
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2



PE467.317v01-00 38/70 AM\871580PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva não afecta o direito 
de os Estados-Membros adoptarem ou 
manterem disposições mais favoráveis para 
as pessoas às quais é aplicável 
relativamente aos artigos 13.º a 17.º da 
presente directiva.

2. A presente directiva não afecta o direito 
de os Estados-Membros adoptarem ou 
manterem disposições mais favoráveis para 
as pessoas às quais é aplicável 
relativamente aos artigos 11.º a 17.º da 
presente directiva.

Or. de

Alteração 103
Georges Bach

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Um contrato de trabalho válido ou, 
como previsto na legislação nacional, uma 
oferta de emprego vinculativa para 
trabalhar como trabalhador sazonal no 
Estado-Membro em causa com um 
empregador estabelecido nesse Estado-
Membro que especifique a remuneração, 
bem como o número de horas de trabalho 
semanais ou mensais e, se for caso disso, 
outras condições de trabalho pertinentes;

(a) Um contrato de trabalho válido ou, 
como previsto na legislação nacional, uma 
oferta de emprego vinculativa para 
trabalhar como trabalhador sazonal no 
Estado-Membro em causa; 

Or. de

Alteração 104
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um contrato de trabalho válido ou, 
como previsto na legislação nacional, uma 
oferta de emprego vinculativa para 

a) Um contrato de trabalho válido ou, 
como previsto na legislação nacional, uma 
oferta de emprego vinculativa para 
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trabalhar como trabalhador sazonal no 
Estado-Membro em causa com um 
empregador estabelecido nesse Estado-
Membro que especifique a remuneração, 
bem como o número de horas de trabalho 
semanais ou mensais e, se for caso disso,
outras condições de trabalho pertinentes;

trabalhar como trabalhador sazonal no 
Estado-Membro em causa com um 
empregador estabelecido nesse Estado-
Membro que especifique a remuneração, 
bem como o número de horas de trabalho 
semanais ou mensais e as outras condições 
de trabalho pertinentes e que prove a 
capacidade do trabalhado sazonal de se 
manter legalmente e residir sem gravar o 
sistema social do Estado-Membro de 
acolhimento;

Or. it

Alteração 105
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

b) Um documento de viagem válido, de 
acordo com o previsto na legislação 
nacional. Os Estados-Membros podem 
exigir que o período de validade do 
documento de viagem abranja pelo menos 
a duração da autorização de residência;

b) Um documento de viagem válido, de 
acordo com o previsto na legislação 
nacional. O período de validade do 
documento de viagem abrange pelo menos 
a duração da autorização de residência;

Or. it

Alteração 106
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de garantirem condições de 
trabalho adequadas e prevenirem o 
dumping salarial, os Estados-Membros 
têm o direito de rejeitar pedidos, se as 
condições de emprego não 
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corresponderem às que vigoram para os 
trabalhadores domésticos comparáveis em 
indústrias sazonais.

Or. de

Alteração 107
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem verificar se 
é possível preencher a vaga em causa com 
mão-de-obra nacional ou da UE ou com 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no respectivo território e já 
façam parte do seu mercado de trabalho 
por força da legislação da UE ou nacional 
e rejeitar o pedido.

2. Os Estados-Membros verificam se é 
possível preencher a vaga em causa com 
mão-de-obra nacional ou da União ou com 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no respectivo território e já 
façam parte do seu mercado de trabalho 
por força do direito da União ou nacional e 
rejeitar o pedido.

Or. it

Alteração 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As agências de emprego do sector 
privado ou as agências de emigração não 
cobram aos trabalhadores ou aos 
candidatos a emprego ou quaisquer taxas 
pela organização do trabalho sazonal ou 
pela migração para os locais de trabalho 
sazonal.

Or. en
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Justificação

Os trabalhadores sazonais pertencem a um grupo vulnerável e são muitas vezes vítimas de 
exploração. A fim de impedir o tráfico de seres humanos, haverá que ter em linha de conta o 
disposto no artigo 7.º da Convenção n.º 181 da OIT, bem como o artigo 6.º da Directiva 
relativa ao trabalho temporário.

Alteração 109
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal.

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal nos 12 
meses anteriores à apresentação desse 
pedido.

Or. de

Alteração 110
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal.

3. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se o empregador já tiver sido 
sancionado em conformidade com a 
legislação nacional por trabalho não 
declarado e/ou emprego ilegal, ou não 
tiver cumprido outras obrigações legais 
para com as autoridades nacionais de 
segurança social ou fiscais.

Or. de
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Alteração 111
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os trabalhadores sazonais são 
autorizados a residir por um período
máximo de seis meses por ano civil, no 
termo do qual devem regressar a um país 
terceiro;

1. Os trabalhadores sazonais são 
autorizados a residir por um período
mínimo de três meses por ano, no termo do 
qual devem regressar a um país terceiro; A 
duração máxima de residência deve ser 
fixada pelos Estados-Membros, 
preservando no entanto a natureza 
sazonal do trabalho. Terminado esse 
período, os trabalhadores sazonais devem 
regressar a um país terceiro;  

Or. de

Alteração 112
Heinz K. Becker

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Dentro do período referido no n.º 1 e 
desde que se encontrem preenchidos os 
critérios previstos no artigo 5.º, os
trabalhadores sazonais são autorizados a 
prolongar o seu contrato ou a ser 
contratados como trabalhadores sazonais 
por um empregador diferente.

2. Dentro do período referido no n.º 1 e 
desde que se encontrem preenchidos os 
critérios previstos no artigo 5.º, os 
trabalhadores sazonais são autorizados a 
prolongar o seu contrato ou a ser 
contratados como trabalhadores sazonais 
por um empregador diferente, se o 
primeiro empregador tiver violado direitos 
dos empregadores.

Or. de

Alteração 113
Heinz K. Becker
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um empregador que não tenha 
respeitado as obrigações decorrentes do 
contrato de trabalho é objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.
Tais empregadores não podem apresentar 
pedidos de trabalhadores sazonais durante 
um ou mais anos consecutivos.

(b) Um empregador que não tenha 
respeitado as obrigações decorrentes do 
contrato de trabalho é objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os
empregadores que violem o direito do 
trabalho não podem apresentar pedidos de 
trabalhadores sazonais durante um ou mais 
anos consecutivos.

Or. de

Alteração 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento adequado, 
em conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, e que garanta um nível 
de vida digno. No mínimo, o alojamento 
deverá assegurar aos seus habitantes um 
espaço adequado, protegê-los dos 
elementos da Natureza e de outras 
ameaças para a saúde, ser seguro, estar 
em bom estado e proporcionar o acesso 
aos serviços essenciais do ponto de vista 
da saúde, da segurança, do conforto e da 
alimentação, tais como água potável, 
equipamentos de cozinha, aquecimento e 
iluminação, instalações higiénico-
-sanitárias, meios para a conservação de 
alimentos e facilidades de recolha de lixo. 
A localização do alojamento e a infra-
-estrutura de transportes envolvente deve 
permitir o acesso a serviços básicos, 
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incluindo serviços de saúde e serviços 
sociais básicos.

Or. en

Alteração 115
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento adequado, 
em conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, e que garanta um nível 
de vida digno. No mínimo, o alojamento 
deverá assegurar aos seus habitantes um 
espaço adequado, protegê-los dos 
elementos da Natureza e de outras 
ameaças para a saúde, ser seguro, estar 
em bom estado e proporcionar o acesso 
aos serviços essenciais do ponto de vista 
da saúde, da segurança, do conforto e da 
alimentação, tais como água potável, 
equipamentos de cozinha, aquecimento e 
iluminação, instalações higiénico-
-sanitárias, meios para a conservação de 
alimentos e facilidades de recolha de lixo.
O alojamento deverá permitir o acesso aos 
serviços básicos.

Or. en

Alteração 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 14
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que 
garanta um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
possuem alojamento para o período de 
duração do trabalho sazonal.

Or. pl

Justificação

A expressão "nível de vida aceitável" pode ser entendida de maneiras diferentes, dependendo 
da interpretação aplicada no Estado-Membro em causa.  O conceito de "nível de vida 
aceitável" não pode ficar sujeito ao juízo da entidade empregadora.  Os trabalhadores são 
capazes de decidir por si se o custo do alojamento é excessivo.

Alteração 117
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que 
garanta um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento aceitável e 
financeiramente acessível relativamente à 
sua remuneração.

Or. it

Alteração 118
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração, correspondendo antes à 
percentagem que a despesa com o 
alojamento representa habitualmente no 
Estado-Membro em causa.

Or. nl

Alteração 119
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida digno e aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Or. de

Alteração 120
Heinz K. Becker
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Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Se os 
trabalhadores sazonais tiverem de pagar 
por esse alojamento, o seu custo não deve 
ser excessivo relativamente à sua 
remuneração.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
empregadores de trabalhadores sazonais 
que forneçam provas de que estes últimos 
beneficiarão de um alojamento que garanta 
um nível de vida aceitável. Os 
empregadores não devem ser obrigados a 
fornecer esse alojamento, mas a ajudar 
activamente a encontrar um alojamento 
aceitável. Se os trabalhadores sazonais 
tiverem de pagar por esse alojamento, o 
seu custo não deve ser excessivo 
relativamente à sua remuneração.

Or. de

Alteração 121
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O empregador não é obrigado a 
suportar as despesas de deslocação ou as 
despesas com a obtenção de vistos por 
parte dos trabalhadores sazonais.

Or. de

Alteração 122
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O trabalhador sazonal dispõe da 
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opção de aceitar ou recusar o alojamento 
proporcionado pela entidade 
empregadora.

Or. en

Alteração 123
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se os trabalhadores sazonais tiverem 
de pagar renda por esse alojamento, o 
montante não será automaticamente 
deduzido da respectiva remuneração. o 
custo será fixado para todo o período da 
sua estada e não será excessivo, nem em 
relação à sua remuneração líquida, nem 
em relação à qualidade do próprio 
alojamento.

Or. en

Alteração 124
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. O trabalhador sazonal receberá um 
contrato de arrendamento, ou documento 
equivalente, no qual as condições e o 
custo do alojamento estejam claramente 
explicitados numa linguagem que todas as 
partes entendam.

Or. en
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Alteração 125
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.°-A
As autoridades competentes têm a 
obrigação – e as organizações 
representativas dos interesses dos 
trabalhadores têm o direito – de 
inspeccionar e de ter acesso ao 
alojamento, caso ele seja proporcionado 
pela entidade empregadora. As 
autoridades competentes são obrigadas a 
certificar-se de que a renda do alojamento
não é excessiva em relação à qualidade 
dos cómodos.

Or. en

Alteração 126
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º–B
Custos

Os Estados-Membros devem requerer que 
os empregadores dos trabalhadores 
sazonais paguem:
a) Os custos da viagem de ida e volta 
desde o local de origem dos trabalhadores 
sazonais até ao local de trabalho no 
Estado-Membro em causa;
b) Os emolumentos relativos à obtenção 
de visto e, se for esse o caso, quaisquer 
montantes relacionados com a prestação 
de serviços no âmbito da obtenção de 
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visto;
c) O seguro de doença a que se refere a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º.
Estas despesas não são dedutíveis do 
(salário do) trabalhador sazonal.

Or. en

Alteração 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação de emprego, os trabalhadores 
sazonais têm direito:

Os trabalhadores sazonais têm direito:

Or. en

Alteração 128
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação de emprego, os trabalhadores 
sazonais têm direito:

Os trabalhadores sazonais beneficiam de 
tratamento igual ao que é reservado aos 
cidadãos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos, no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta de directiva
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação de emprego, os trabalhadores 
sazonais têm direito:

Não obstante as disposições legais 
aplicáveis à relação de emprego, aplica-se 
aos trabalhadores sazonais o princípio da 
igualdade de tratamento face aos 
trabalhadores nacionais:

Or. de

Alteração 130
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da lei aplicável à 
relação de emprego, os trabalhadores 
sazonais têm direito:

Independentemente da lei aplicável à 
relação de emprego, os trabalhadores 
sazonais têm direito a igualdade de 
tratamento face aos nacionais do Estado-
Membro de acolhimento, pelo menos no 
que diz respeito:

Or. de

Alteração 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou 

Suprimido
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em convenções colectivas de aplicação 
geral no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.
Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se 
em convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Or. en

Alteração 132
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em
convenções colectivas de aplicação geral
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. Às condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
horário de trabalho, licenças, férias, 
questões disciplinares, vida profissional e 
vida familiar, bem como saúde e segurança 
no local de trabalho, tendo em conta, para 
além das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
aplicáveis, as decisões de arbitragem e
convenções colectivas e contratos, 
celebrados a todos os níveis, em 
conformidade com o Direito e as práticas 
do Estado-Membro de acolhimento, pelas 
organizações patronais e laborais mais 
representativas, em condições idênticas às 
que se aplicam aos cidadãos nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento;
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Or. en

Alteração 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho,
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento,
horário de trabalho, férias, saúde e 
segurança no local de trabalho, tendo em 
conta não só as disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, mas 
também as convenções colectivas
celebradas a todos os níveis do Estado-
Membro e aplicáveis à relação de 
emprego.

Or. de

Alteração 134
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
horário de trabalho, férias e questões 
disciplinares, saúde e segurança no local 
de trabalho, aplicáveis ao trabalho sazonal, 
tal como estabelecidas mas disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas e/ou em convenções 
colectivas de aplicação geral no Estado-
Membro no qual foram admitidos ao 
abrigo da presente directiva.

Or. de
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Alteração 135
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
horário de trabalho e férias, bem como  
saúde e segurança no local de trabalho, 
estabelecidas nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e em 
convenções colectivas nos Estados-
-Membros em que no momento se 
encontrem a trabalhar.

Or. en

Alteração 136
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. Às condições de emprego, ou seja, a 
idade mínima de emprego, as restrições ao 
trabalho a domicílio e todas as outras 
disposições que, segundo a legislação e os 
usos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, são consideradas condições 
de trabalho, incluindo em matéria de 
remuneração, despedimento, horário de 
trabalho e férias, saúde e segurança no 
local de trabalho, tal como estabelecidas 
nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, 
incluindo nas decisões arbitrais, acordos 
e/ou em convenções colectivas celebradas 
a todos os níveis, em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais do Estado-
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Membro de acolhimento, nas mesmas 
condições que as aplicáveis aos nacionais 
do Estado-Membro de acolhimento.

Or. it

Alteração 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se 
em convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Suprimido

Or. de

Alteração 138
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se 
em convenções colectivas geralmente 

Suprimido
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aplicáveis a todas as empresas 
semelhantes na zona geográfica e na 
profissão ou sector em causa, e/ou em 
convenções colectivas que tenham sido 
celebradas pelas organizações de 
empregadores e de trabalhadores mais 
representativas a nível nacional e que 
sejam aplicadas em todo o território 
nacional.

Or. en

Alteração 139
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se em 
convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas semelhantes 
na zona geográfica e na profissão ou sector 
em causa, e/ou em convenções colectivas 
que tenham sido celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas a nível 
nacional e que sejam aplicadas em todo o 
território nacional.

Na ausência de um sistema que determine 
que as convenções colectivas devem ser de 
aplicação geral, os Estados-Membros 
podem, se assim o decidirem, basear-se em 
convenções colectivas geralmente 
aplicáveis a todas as empresas semelhantes 
na zona geográfica e na profissão ou sector 
em causa, e/ou em convenções colectivas 
que tenham sido celebradas pelas 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas a nível 
nacional e que sejam aplicadas em todo o 
território nacional, em conformidade com 
o direito e as práticas nacionais.

Or. it

Alteração 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. os benefícios da segurança social 
designados pelos Estados-Membros com
base dos ramos da segurança social 
definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004;

Or. pl

Justificação

A questão da segurança social é da competência exclusiva dos Estados-Membros.  Além 
disso, a sazonalidade do trabalho e a curta duração da estadia num determinado Estado-
Membro não constitui uma base sobre a qual se possa conceder aos trabalhadores sazonais 
todos os benefícios da segurança social dos cidadãos desse país.

Alteração 141
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao mesmo tratamento que o reservado 
aos nacionais do Estado-Membro de
acolhimento, pelo menos no que diz 
respeito:

Suprimido

Or. de

Alteração 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao mesmo tratamento que o reservado
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos no que diz 

A igualdade de tratamento face aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento diz respeito, nomeadamente, 
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respeito: aos seguintes direitos:

Or. de

Alteração 143
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao mesmo tratamento que o reservado 
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos no que diz 
respeito:

Ao mesmo tratamento que o reservado aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao mesmo tratamento que o reservado 
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos no que diz 
respeito:

Ao mesmo tratamento que o reservado aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, pelo menos no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração145
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) À liberdade de associação e de filiação e 
adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, incluindo as 
vantagens proporcionadas por essas 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
de segurança pública;

2. À liberdade de associação e de filiação e 
adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, incluindo os 
direitos e as vantagens proporcionadas por 
essas organizações, incluindo o direito a 
negociar e celebrar convenções colectivas 
e o direito à greve e de empreender acções 
sindicais, em conformidade com a 
legislação e as práticas do Estado-
Membro de acolhimento, sem prejuízo das 
disposições nacionais em matéria de ordem 
pública e de segurança pública;

Or. it

Alteração 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À liberdade de associação e de filiação 
e adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, incluindo as 
vantagens proporcionadas por essas 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
de segurança pública;

(a) À liberdade de associação e de filiação 
e adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, cujos membros 
exerçam uma actividade específica,
incluindo o direito de participar em acções 
destinadas à celebração de convenções 
colectivas, incluindo em acções de greve, 
assim como as vantagens proporcionadas 
por essas organizações, sem prejuízo das 
disposições nacionais em matéria de ordem 
pública e de segurança pública;

Or. de

Alteração 147
Emilie Turunen
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Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À liberdade de associação e de filiação 
e adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, incluindo as 
vantagens proporcionadas por essas 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
de segurança pública;

(a) À liberdade de associação e de filiação 
e adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 
organização profissional, incluindo os 
direitos e as vantagens proporcionadas por 
essas organizações, designadamente o 
direito a negociar e celebrar convenções 
colectivas e o direito à greve e a 
empreender acções sindicais, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas do Estado-Membro de 
acolhimento que respeitem o direito da 
União, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
de segurança pública;

Or. en

Alteração 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ao direito de se recusar a trabalhar 
quando os trabalhadores sazonais são 
usados como fura-greves;

Or. de

Alteração 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Às condições de trabalho, incluindo 
a remuneração e o despedimento, bem 
como aos requisitos em matéria de saúde 
e segurança no trabalho;

Or. en

Justificação

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Alteração 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às disposições da legislação nacional 
relativas aos ramos da segurança social, 
tal como definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Conselho;

Suprimido

Or. pl

Alteração 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Às disposições da legislação nacional 
relativas aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Conselho;

(b) Às disposições da legislação nacional 
relativas aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Conselho, sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros estabelecerem critérios 
para a concessão de benefícios com base 
na residência;

Or. en

Justificação

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Alteração 152
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às disposições da legislação nacional 
relativas aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Conselho;

(b) Às disposições da legislação nacional 
relativas aos ramos da segurança social, tal 
como definidos no artigo 3.º (n.° 1, alíneas 
a) a i)) do Regulamento (CE) n.º 883/2004 
do Conselho; exclui-se as prestações 
familiares da igualdade de tratamento, 
porque deve ser objectivo dos Estados-
Membros apoiar prioritariamente as 
famílias com residência permanente na 
UE;

Or. de
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Alteração 153
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ao pagamento de pensões legais com 
base no emprego anterior do trabalhador, 
nas mesmas condições que as aplicáveis 
aos nacionais dos Estados-Membros em 
causa quando mudam para um país 
terceiro;

Suprimido

Or. de

Alteração 154
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O pagamento do direito ao gozo de 
férias;

Or. en

Alteração 155
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) O trabalhador sazonal que regresse a –
ou se mude para – um país fora da União, 
ou os respectivos familiares sobrevivos 
que sejam detentores de direitos 
adquiridos por esses trabalhadores, 
receberão, em caso de velhice, invalidez 
ou morte, pensões legais baseadas no 
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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 cidadãos 
nacionais dos Estados-Membros em 
causa;

Or. en

Alteração 156
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Os trabalhadores sazonais devem ter 
um acesso não discriminatório ao sistema 
de segurança social do local de trabalho, 
análogo ao dos outros cidadãos da UE 
que trabalhem nos Estados-Membros em 
causa, ao abrigo do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 883/2004;

Or. en

Alteração 157
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Os Estados-Membros criarão 
mecanismos para que os trabalhadores de 
países terceiros que regressem a – ou que 
se mudem para – um país fora da União 
Europeia tenham direito a auferir os 
benefícios que lhes possam ser devidos a 
título de um acidente de trabalho sofrido, 
a serem indemnizados por um eventual 
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direito adquirido a um período de férias 
não gozadas e a serem reembolsados dos 
descontos para a segurança social que 
não dêem, e não venham a dar, origem a 
quaisquer direitos ao abrigo da lei ou da 
regulamentação nacionais, ou de um 
acordo internacional.

Or. en

Alteração 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público, com excepção dos serviços de 
acesso ao alojamento e dos serviços de 
aconselhamento prestados pelas agências 
de emprego.

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público. 

Or. de

Alteração 159
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público, com excepção dos serviços de 
acesso ao alojamento e dos serviços de 
aconselhamento prestados pelas agências 
de emprego.

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público, em conformidade com a 
legislação nacional.

Or. de
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Alteração 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público, com excepção dos serviços de 
acesso ao alojamento e dos serviços de 
aconselhamento prestados pelas agências 
de emprego.

(d) Ao acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços ao 
público, com excepção dos serviços de 
acesso ao alojamento e dos serviços 
prestados pelas agências de emprego.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores sazonais de países terceiros entram no mercado de trabalho da UE só por 
um curto lapso de tempo.  As respectivas autorizações de trabalho não lhes permitem aceitar 
outros empregos no Estado-Membro de acolhimento.  Eles não devem, por conseguinte, 
beneficiar de igualdade de tratamento em relação a serviços de aconselhamento ou outros 
serviços públicos de emprego, cujo objectivo primacial consiste em promover o emprego no 
mercado de trabalho do Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao direito de apresentar queixa às 
autoridades competentes e/ou de interpor 
recurso para os tribunais competentes a 
respeito dos seus empregadores, 
directamente ou por via de terceiros, como 
organizações de trabalhadores de acordo 
com os correspondentes requisitos legais 
nacionais, a fim de aplicar eficazmente os 
direitos conferidos pela presente directiva. 
Os Estados-Membros estabelecem 
mecanismos eficazes para garantir esses 
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direitos.

Or. de

Alteração 162
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pagamentos retroactivos devidos 
pelas entidades empregadoras. No que 
toca às infracções ao disposto no artigo 
3.º, a entidade empregadora pagará:
(a) Qualquer remuneração em dívida ao 
cidadão nacional do país terceiro;
(b) Os impostos e as contribuições para a 
segurança social pendentes, incluindo as 
respectivas sanções pecuniárias de 
carácter administrativo.

Or. en

Alteração 163
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A 
Vigilância e inspecções

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
criação dos mecanismos de controlo 
apropriados, a realização das devidas 
inspecções nos seus territórios por parte 
das autoridades nacionais com 
competência na matéria e o acesso das 
organizações representativas dos 
interesses dos trabalhadores aos locais de 
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trabalho e alojamento, caso este seja 
disponibilizado pela entidade 
empregadora, a fim de assegurar a 
aplicação escrupulosa das disposições da 
presente Directiva, em particular, das que 
dizem respeito aos direitos, às condições 
de trabalho e ao alojamento durante todo 
o período de estada dos trabalhadores 
sazonais em determinado Estado-
-Membro.
2. Os Estados-Membros devem certificar-
se de que, pelo menos, 20% das empresas 
que operam no sector do trabalho sazonal 
estabelecidas nos respectivos territórios 
sejam anualmente sujeitas a acções de 
fiscalização;
3. A selecção das empresas a inspeccionar 
baseia-se numa avaliação do risco a 
efectuar pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros, tendo em conta 
factores como o sector em que a empresa 
opera e qualquer registo anterior de 
ocorrência de infracção.

Or. en

Alteração 164
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Subcontratação

Sempre que o empregador seja um 
subcontratante, os Estados-Membros 
devem assegurar que o contratante 
principal e qualquer subcontratante 
intermédio sejam responsáveis pelo 
pagamento de:
(a) Qualquer multa imposta pelo 
correspondente artigo da presente 
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Directiva; e
(b) A liquidação de quaisquer pagamentos 
retroactivos devidos ao abrigo do disposto 
na presente Directiva.

Or. en

Alteração 165
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-B
Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para assegurar que uma 
entidade empregadora que não cumpra as 
normas relativas às condições de trabalho 
e alojamento possa, se for caso disso, ficar 
também sujeita às seguintes medidas:
(a) exclusão do direito a benefícios, 
auxílios ou subsídios públicos por um 
período máximo de cinco anos;
(b) exclusão da participação em contratos 
públicos por um período máximo de cinco 
anos;
(c) reembolso dos benefícios, auxílios ou 
subsídios públicos, incluindo 
financiamentos da UE geridos pelos 
Estados-Membros, que tenham sido 
concedidos à entidade empregadora, em 
especial, verbas atribuídas ao abrigo da 
Política Agrícola Comum;
(d) encerramento temporário ou 
permanente dos estabelecimentos que 
tenham sido utilizados para cometer a 
infracção.

Or. en
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