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Alteração 18
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A modernização do sistema de 
reconhecimento das qualificações 
profissionais é vital para fomentar o 
crescimento económico e a inovação, 
introduzir uma maior flexibilidade no 
mercado de trabalho e dar resposta à 
escassez demográfica e ao desemprego 
estrutural na UE.

Or. en

Alteração 19
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, poderá criar-se
uma carteira profissional europeia para 
voluntários. Mais concretamente, essa 
carteira é útil para facilitar a mobilidade 
temporária e o reconhecimento ao abrigo 
do regime de reconhecimento automático, 
bem como para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. A carteira deve 
ser adaptada às diversas profissões e 
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de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

garantir uma certa flexibilidade de 
regulamentação com respeito à sua 
aplicação. O funcionamento da carteira 
deve ser suportado pelo Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade, 
interoperabilidade e confidencialidade dos 
dados armazenados e evitar o acesso ilícito 
e não autorizado às informações neles 
contidas.

Or. en

Alteração 20
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Cinco anos após a adoção da 
carteira profissional europeia, a Comissão 
deve avaliar o impacto da obrigatoriedade 
de uma carteira profissional desta 
natureza e indicar se recomenda outras 
medidas posteriores.

Or. en



AM\907630PT.doc 5/103 PE492.774v01-00

PT

Alteração 21
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A carteira deve preencher condições 
específicas de segurança e de proteção de 
dados, devendo ser implementadas as 
garantias necessárias contra o abuso e a 
fraude de dados;

Or. en

Alteração 22
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, o Estado-Membro deve 
poder recusar o acesso parcial.
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recusar o acesso parcial.

Or. en

Justificação

A noção de «razões imperiosas de interesse geral» foi desenvolvida pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça relativamente aos artigos 43.  e 49.  do Tratado, sendo visada no 
considerando 40 da diretiva relativa aos serviços do mercado interno (2006/123/CE). Esta 
define de forma explícita e clara em que circunstâncias os Estados-Membros podem recusar 
o acesso parcial.

Alteração 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial. O acesso parcial 
não deve ser concedido a profissões 
ligadas aos serviços de saúde ou 
relacionadas com a saúde pública.

Or. en
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Alteração 24
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, o Estado-Membro deve 
poder recusar o acesso parcial. O acesso 
parcial não deve ser concedido a 
profissões ligadas aos serviços de saúde 
ou relacionadas com a saúde pública.

Or. en

Alteração 25
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
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profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde,
ou de um notário, o Estado-Membro deve 
poder recusar o acesso parcial.

Or. fr

Alteração 26
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 27
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Or. de

Alteração 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 29
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os notários são nomeados por autoridades públicas para o seu território nacional, a fim de 
garantir a legalidade e a segurança jurídica dos atos concluídos entre particulares, no 
âmbito da administração da justiça preventiva. Por lei, devem fazer prova de independência e 
à imparcialidade. Em relação à natureza específica da sua função de auxiliares de justiça, a 
aplicação dos princípios da livre prestação de serviços e do reconhecimento das 
qualificações profissionais estrangeiras não se adequa.

Alteração 30
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 

Suprimido
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de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Justificação

A formação dos notários é feita com base na legislação nacional, sendo as suas competências 
diferentes em cada Estado-Membro. Dado que os sistemas jurídicos segundo os quais 
aplicam as suas competências também não são iguais, não é possível enquadrá-los na 
Diretiva Qualificações Profissionais, sem que se verifiquem falhas na proteção dos direitos 
dos consumidores. A exclusão de determinados serviços resultaria na criação de dois grupos 
de notários com competências diferentes. Tal implicaria a obrigatoriedade de informar 
devidamente os consumidores.

Alteração 31
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou o 
estágio de adaptação necessário para evitar 
toda a discriminação nos processos de 
seleção e nomeação nacionais. No caso da 
livre prestação de serviços, os notários não 
devem poder exarar atos autênticos nem 
realizar outras atividades de autenticação 
que requeiram o selo do Estado-Membro 
de acolhimento.

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros
devem poder impor a prova de aptidão ou o 
estágio de adaptação necessário para evitar 
toda a discriminação nos processos de 
seleção e nomeação nacionais. No caso da 
livre prestação de serviços, os notários não 
devem poder exarar atos autênticos, 
desenvolver atividades judiciais ou
realizar outras atividades de autenticação 
que requeiram o selo do Estado-Membro 
de acolhimento.
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Or. hu

Alteração 32
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A Afigura-se necessário que os notários 
nomeados pelos Estados-Membros nas 
zonas sob jurisdição nacional, 
comprometidos por lei a proceder de um 
modo independente e imparcial e que 
asseguram a legalidade dos atos 
legislativos e a segurança jurídica no 
contexto da justiça preventiva, sejam 
excluídos do âmbito da diretiva. Tendo em 
conta as tarefas especiais levadas a cabo 
pelos notários no sistema judicial, nem o 
princípio fundamental da livre circulação 
de serviços nem o reconhecimento das 
qualificações profissionais obtidas no 
estrangeiro podem ser aplicados à sua 
profissão.

Or. hu

Alteração 33
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação. 
As suas qualificações têm de ser 

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação. 
As suas qualificações têm de ser 
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comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação da 
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação.

comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação e de 
critérios objetivos da Diretiva 2005/36/CE. 
Caso existam diferenças substanciais, a 
autoridade competente deve poder impor 
medidas de compensação.

Or. fr

Alteração 34
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve ser ajustada para um 
mínimo de dez anos de formação escolar 
geral ou aprovação em exame de nível 
equivalente.

Or. de

Alteração 35
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve ser conseguida após, 
pelo menos, dez anos de formação escolar 
geral ou aprovação em exame de nível 
equivalente.

Or. en

Alteração 36
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
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se propõem ser enfermeiros e parteiras
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve corresponder a um 
mínimo de dez anos de formação escolar 
geral ou aprovação em exame de nível 
equivalente.

Or. de

Alteração 37
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem
a formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
novas e maiores responsabilidades. A fim 
de se prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de terem 
acesso à formação. Por conseguinte, a 
admissão a esta formação deve ser restrita
a estudantes com uma qualificação 
reconhecida por um Estado-Membro que 
satisfaça, pelo menos, os requisitos do 
nível 4 do Quadro Europeu de 
Qualificações.

Or. nl
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Alteração 38
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
introduzir uma maior flexibilidade e de
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes terão a flexibilidade necessária para verificar e, se necessário, 
testar as competências linguísticas dos profissionais, como parte do processo de 
reconhecimento. Tal não deverá prejudicar a capacidade dos empregadores de satisfazerem 
os seus requisitos em matéria da competência linguística dos profissionais recrutados para 
um determinado cargo.

Alteração 39
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
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linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos 
das competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes e dos consumidores. Os
controlos das competências linguísticas 
para as profissões em questão não devem 
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento, devendo, 
consequentemente, ser razoáveis e 
necessários. O conceito de razoável e 
necessário deve ser definido em 
cooperação com as autoridades 
competentes e os parceiros sociais 
nacionais para cada setor determinado.

Or. en

Justificação

As competências linguísticas necessárias não devem apenas ser exigidas na relação com os 
doentes. Além disso, dado que a decisão dos critérios que os funcionários devem cumprir 
para uma determinada função constitui um direito importante dos empregadores, estes, 
enquanto parceiros sociais, devem colaborar com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros na definição do que é considerado razoável e necessário.

Alteração 40
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas podem ser os 
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razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado Membro de 
acolhimento.

razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 41
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
garantir o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 42
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
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noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. en

Alteração 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por força 
de uma ação disciplinar ou condenação 
penal, tiver perdido o direito de se deslocar 
para outro Estado-Membro, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário 
regulamentar um mecanismo de alerta 
específico para os profissionais de saúde ao 
abrigo da Diretiva 2005/36/CE. Esse 
mecanismo deve ser igualmente aplicável 
aos veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por força 
de uma ação disciplinar ou condenação 
penal relacionada com o exercício da sua 
profissão, tiver perdido o direito de se 
deslocar para outro Estado-Membro ou se 
lhe tiver sido retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer a 
atividade no Estado-Membro de origem 
ou de acolhimento, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto Este alerta deve ser ativado 
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suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 44
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por 
força de uma ação disciplinar ou
condenação penal, tiver perdido o direito 
de se deslocar para outro Estado-Membro, 
todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto. Este alerta deve ser 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário 
regulamentar um mecanismo de alerta 
específico para os profissionais de saúde ao 
abrigo da Diretiva 2005/36/CE. Esse 
mecanismo deve ser igualmente aplicável 
aos veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se a um profissional for
retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer a 
atividade ou caso lhe sejam impostas 
limitações à prática ou condições no 
direito à prática no Estado-Membro de 
origem ou de acolhimento, todos os 
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ativado através do IMI, independentemente 
de o profissional ter exercido qualquer um 
dos direitos previstos na Diretiva 
2005/36/CE ou de ter solicitado o 
reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 45
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por 
força de uma ação disciplinar ou 
condenação penal, tiver perdido o direito 
de se deslocar para outro Estado-Membro, 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, no 
seguimento de ação disciplinar ou 
condenação penal, tiver perdido o direito, 
seja temporariamente ou 
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todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto. Este alerta deve ser 
ativado através do IMI, independentemente 
de o profissional ter exercido qualquer um 
dos direitos previstos na Diretiva 
2005/36/CE ou de ter solicitado o 
reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

permanentemente, de praticar a sua 
profissão no seu Estado-Membro ou no 
Estado-Membro de acolhimento, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Or. it

Alteração 46
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros serão 
incitados a partilhar publicamente 
informações sobre os respetivos 
mecanismos nacionais em matéria de 
ensino e formação básicos e mecanismos 
de garantia da qualidade, a fim de 
promover a confiança nos sistemas de 
educação e de formação dos 
Estados-Membros e de assegurar que 
todos os cursos em questão cumprem os 
requisitos da presente diretiva.

Or. en

Justificação

O presente considerando irá promover a confiança e a transparência na educação e 
formação e fornecer garantias aos Estados-Membros, às autoridades competentes, bem como 
aos consumidores e doentes, da existência de mecanismos em matéria de garantia da 
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qualidade na UE.

Alteração 47
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas e representação adequadas, 
mediante a inclusão de peritos ao nível 
europeu e nacional. A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
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documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

atempada, transparente e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas e representação adequadas 
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preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

durante os trabalhos preparatórios, 
mediante a inclusão de peritos ao nível 
europeu e nacional. A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada, transparente e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 49
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo 
V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as 
novas especializações dentárias e 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo 
V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as 
novas especializações dentárias e 



PE492.774v01-00 26/103 AM\907630PT.doc

PT

especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos, 
tanto a nível europeu como nacional. Ao 
preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, transparente, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. it

Alteração 50
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A presente diretiva não obsta às 
medidas necessárias para assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde e de 
defesa do consumidor.

Or. en

Alteração 51
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
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remunerados realizados noutro 
Estado-Membro.

realizados noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 52
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
realizados noutro Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 53
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
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profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.
__________________
1 em conformidade com a definição de 
profissões liberais do acórdão do TJE de 
11.10.2001, C-267/99, processo Adam, 
referência: Coletânea da Jurisprudência 
2001, página II-07467.

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 54
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

Or. en
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Alteração 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada, à exceção das profissões 
que careçam de uma delegação de 
autoridade pública, ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

Or. fr

Alteração 56
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não é aplicável aos 
notários nomeados pelos 
Estados-Membros.

Or. hu

Alteração 57
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não é aplicável aos 
notários designados por autoridades 
públicas.

Or. fr

Justificação

Os notários são nomeados por autoridades públicas para o seu território nacional, a fim de 
garantir a legalidade e a segurança jurídica dos atos concluídos entre particulares, no 
âmbito da administração da justiça preventiva. Por lei, devem fazer prova de independência e 
à imparcialidade. Em relação à natureza específica da sua função de auxiliares de justiça, a 
aplicação dos princípios da livre prestação de serviços e do reconhecimento das 
qualificações profissionais estrangeiras não se adequa.

Alteração 58
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 
em causa num Estado-Membro;

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo e lícito da profissão em causa num 
Estado-Membro que facilita, 
relativamente a uma profissão específica, 
a consecução de padrões de 
conhecimento, competência, capacidade e 
habilitação;

Or. en

Justificação

A noção de tempo inteiro ou tempo parcial não toma em consideração todas as opções de 
tempo existentes. Neste sentido, tem um efeito limitativo. Deve assegurar-se que qualquer 
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«exercício efetivo e lícito» seja considerado uma experiência profissional.

Alteração 59
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágios profissionais»: o exercício sob 
orientação de atividades tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada 
concedido após aprovação em exame;

Or. en

Alteração 60
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada 
concedido após aprovação em exame;

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.
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Alteração 61
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo  1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.

l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as competências 
(conhecimentos, aptidões, 
comportamentos e valores).

Or. en

Alteração 62
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) «Desenvolvimento profissional 
contínuo»: meio através do qual os 
membros de associações profissionais 
mantêm, melhoram e alargam os seus 
conhecimentos e competências e 
desenvolvem as qualidades pessoais 
necessárias para as suas vidas 
profissionais.

Or. en
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Alteração 63
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão apoia os 
Estados-Membros e as profissões em 
questão na execução de um processo que 
permita introduzir a carteira profissional 
europeia como opção.
O processo é avaliado através de um 
estudo de impacto, cinco anos após a 
adoção da carteira profissional europeia, 
devendo indicar se recomenda outras 
medidas posteriores.

Or. en

Alteração 64
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
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cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, bem como os parceiros 
sociais, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Or. en

Alteração 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer critérios através dos quais são 
identificadas as profissões abrangidas 
pela emissão prioritária da carteira 
profissional europeia.
Inicialmente, são considerados 
prioritários os seguintes critérios:
a) a profissão deve estar regulamentada 
em mais de cinco Estados-Membros;
b) a profissão deve ter um elevado 
potencial de mobilidade no interior da 
União Europeia;
c) existência de um forte interesse por 
parte dos profissionais ou das associações 
profissionais.
Sempre que os Estados-Membros
pretendam enveredar por um rumo com 
vista a introduzir a adoção obrigatória da 
carteira profissional europeia, a Comissão 
deve apoiar os Estados-Membros. Para 
tal, poderá ser necessário proceder a um 
estudo de impacto prévio.

Or. it
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Alteração 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. A 
Comissão consulta os parceiros sociais 
nacionais e europeus a fim de apurar as 
modalidades técnicas exatas das carteiras 
profissionais específicas de cada setor, 
implementando igualmente projetos-piloto 
que considerem as particularidades de 
cada profissão em causa, antes de 
introduzir as carteiras profissionais.

Or. en

Justificação

Tendo em consideração as enormes diferenças entre profissões, a Comissão deve ser 
obrigada a consultar os parceiros sociais europeus, bem como nacionais, a fim de apurar as 
especificidades técnicas das carteiras profissionais, antes de introduzi-las. Pela mesma 
razão, a Comissão deve implementar projetos-piloto antes de introduzir as carteiras 
profissionais, a fim de clarificar as consequências das referidas carteiras para cada setor.

Alteração 67
Thomas Händel, Paul Murphy
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, no 
seguimento do pedido apresentado pelos 
parceiros sociais europeus de cada setor e 
associações profissionais que representam 
as profissões setoriais com vista à criação 
de uma carteira para uma profissão 
específica, e estabelecendo o formato da 
carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. A 
Comissão consulta as autoridades 
competentes, bem como os parceiros 
sociais e associações profissionais ao 
nível europeu e nacional, que 
representam as profissões setoriais das 
profissões em causa, a fim de apurar as 
modalidades técnicas exatas das carteiras 
de profissões específicas.

Or. en

Alteração 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. O procedimento administrativo da 
emissão da carteira profissional europeia 
não acarreta qualquer custo adicional 
para o profissional.

Or. en

Alteração 69
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo  1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido de uma carteira 
profissional europeia que não acarrete 
qualquer custo adicional para o 
profissional. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista à definição 
dos critérios de cálculo e distribuição das 
taxas.

Or. en
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Alteração 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional 
europeia. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

1. Em setores que não os dos serviços de 
saúde e de assistência social, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
verifica o pedido e cria e valida uma 
carteira profissional europeia no prazo de 
duas semanas a contar da data de receção 
do processo completo. A autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento assegura a verificação prévia 
e na íntegra do pedido apresentado pelo 
profissional para a prestação temporária 
de serviços, a fim de determinar se as suas 
qualificações preenchem os requisitos do 
país de acolhimento em matéria de 
qualificação para prestação do serviço 
equivalente. Os Estados-Membros
facultam à Comissão uma lista de 
determinadas profissões relativamente às 
quais a carteira de mobilidade 
temporária, de acordo com o anterior 
regime de declaração, exige uma 
verificação prévia do pedido. O 
Estado-Membro de acolhimento não pode 
exigir outra declaração nos termos do 
artigo 7.º nos dois anos seguintes, a menos 
que sejam expressas questões de caráter 
imperioso.

Or. en

Alteração 71
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Os 
atos de execução em causa são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 58.º

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Esses 
atos de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
análise a que se refere o artigo 58.º.

Or. en

Alteração 72
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado 
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de duas semanas a contar da data 
de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-Membro 
em que o primeiro tenciona prestar 
serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 

1. A autoridade competente do Estado 
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de quatro semanas a contar da 
data de receção do processo completo, 
devendo informar o requerente e o Estado-
Membro em que o primeiro tenciona 
prestar serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
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artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

Or. de

Alteração 73
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes, a menos que sejam 
expressas questões de caráter imperioso.

Or. en

Alteração 74
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno.

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno.

Or. de

Alteração 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

1. Em setores que não os dos serviços de 
saúde e de assistência social, após a 
receção do processo completo do pedido de 
carteira profissional europeia, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
verifica e confirma, no prazo de duas 
semanas, a autenticidade e a validade dos 
documentos comprovativos apresentados, 
cria a carteira profissional europeia, 
transmite-a para validação à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento e informa a mesma autoridade 
do processo do IMI correspondente. O 
Estado-Membro de origem informa o 
requerente do estado do processo.

Or. en

Alteração 76
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
quatro semanas, a autenticidade e a 
validade dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

Or. de

Alteração 77
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês.

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido suspende o prazo de 
um mês.
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Or. en

Alteração 78
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
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criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa.

criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. 
Quaisquer atualizações devem basear-se 
em decisões anteriores, emitidas por um 
tribunal ou autoridade competente, que 
proíbam um profissional de exercer a sua 
atividade profissional. O titular da carteira 
profissional europeia e as autoridades 
competentes ligadas ao processo do IMI 
correspondente serão informados de 
quaisquer atualizações efetuadas pelas 
autoridades competentes em causa.

Or. en

Alteração 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança, educação, experiência 
profissional, cursos de formação 
relevantes para a segurança pública e 
referência a uma prova de identidade 
válida.

Or. en



AM\907630PT.doc 45/103 PE492.774v01-00

PT

Justificação

Para que um empregador possa determinar se um prestador de serviços cumpre os requisitos 
de determinada função, é necessário que os elementos relativos à educação, aos cursos de 
formação concluídos e à sua experiência profissional constem da carteira profissional.

Alteração 81
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, diplomas de 
formação profissional, profissão, 
incluindo a natureza da sua 
regulamentação, quando existente, no 
Estado-Membro do titular, regime 
aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

Or. fr

Alteração 82
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
em causa são adotados em conformidade 
com o procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 58.º

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
análise a que se refere o artigo 58.º.

Or. en

Alteração 83
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede o acesso 
parcial a uma atividade profissional no seu 
território desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

1. Após consultar os parceiros sociais 
nacionais das profissões setoriais às quais 
pertence o requerente, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento concede o acesso parcial a 
uma atividade profissional no seu território 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem incluir os parceiros sociais 
nacionais na concessão de acesso parcial a um determinado prestador de serviços que exerça 
uma profissão setorial representada pelos parceiros sociais.

Alteração 84
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede o acesso 
parcial a uma atividade profissional no seu 
território desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial a uma atividade profissional 
no seu território, após consultar os 
respetivos parceiros sociais e associações 
profissionais nacionais que representam 
as profissões setoriais do setor no qual se 
enquadra a profissão do requerente, desde 
que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 85
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento.

(b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento. Durante a avaliação geral 
que procura determinar se a atividade 
pode ser considerada separável de outras 
atividades, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento tomam 
em consideração, entre outras questões, se 
a atividade exercida é autónoma no 
Estado-Membro de origem.

Or. en
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Justificação

A formulação do presente artigo pela Comissão ultrapassa o âmbito do acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça Europeu, de 19 de janeiro de 2006 (C-330/03(Colegio)). Ao passo 
que a Comissão considera que o Estado-Membro deve aceitar que uma atividade é separável 
quando pode ser exercida como atividade autónoma no Estado-Membro de origem, o TJE, 
por sua vez, é menos categórico, afirmando que este critério deve ser um elemento essencial 
do processo que determina o acesso parcial.

Alteração 86
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no Estado-
Membro de origem.

Suprimido

Or. en

Justificação

No seguimento das alterações ao artigo 4. –F, ponto 1.

Alteração 87
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no Estado-
Membro de origem.

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro quer de origem quer de 
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acolhimento.

Or. fr

Alteração 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do necessário.

Or. en

Justificação

A formulação do presente artigo pela Comissão ultrapassa o acórdão proferido pelo Tribunal 
de Justiça Europeu, de 19 de janeiro de 2006 (C-330/03(Colegio)). O acórdão não 
especificou um setor em particular e defendeu que a disposição nacional não iria além do 
necessário e não além do estritamente necessário.

Alteração 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 

2. A noção de acesso parcial não é 
aplicável às profissões setoriais que se 
enquadram no regime das profissões 
reconhecidas automaticamente, nem, de 



PE492.774v01-00 50/103 AM\907630PT.doc

PT

do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

forma geral, às profissões no domínio da 
saúde. O acesso parcial pode ser rejeitado 
se tal rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

Or. en

Alteração 90
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

2. O acesso parcial não é concedido a 
profissões no domínio dos serviços de 
saúde ou relacionadas com a saúde 
pública.

Or. en

Alteração 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como o 
imperativo de segurança do doente, a 
proteção do consumidor ou ainda a saúde 
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estritamente necessário. pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

Or. fr

Alteração 92
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III em caso de 
estabelecimento nesse Estado-Membro.

3. Em caso de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento, os 
pedidos de estabelecimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
estreita colaboração com os parceiros 
sociais nacionais que representam as 
profissões setoriais.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem incluir os parceiros sociais 
nacionais na concessão de acesso parcial a um determinado prestador de serviços que exerça 
uma profissão setorial representada pelos parceiros sociais.

Alteração 93
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III em caso de 
estabelecimento nesse Estado-Membro.

3. Os pedidos de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III pelas autoridades 
competentes em conjunto com os 
respetivos parceiros sociais e associações 
profissionais que representam as 
profissões setoriais, em caso de 
estabelecimento nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 94
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento.

b) Em caso de deslocação, se o prestador
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento. Ficam excluídas desta 
liberdade de prestação de serviços as 
prestações no setor da construção.

Or. de

Justificação

Existe o perigo de subcontratantes sem qualificações mínimas comprovadas poderem exercer 
atividades transfronteiriças. Tal atuação deve ser reprimida, por forma a proteger os postos 
de trabalho no setor da construção da prática de «dumping».
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Alteração 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento.

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento. A condição relativa aos 
dois anos de exercício não se aplicará se a 
profissão ou a formação conducente à 
profissão estiver regulamentada.

Or. fr

Alteração 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a condição relativa aos dois 
anos de exercício não se aplicará se:

Suprimido

a) A profissão ou a formação conducente 
à profissão estiver regulamentada;
b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no Estado-
Membro de estabelecimento do prestador 
de serviços e a profissão não conste da 
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lista referida no artigo 7.º, n.º 4.

Or. fr

Alteração 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no Estado-
Membro de estabelecimento do prestador 
de serviços e a profissão não conste da 
lista referida no artigo 7.º, n.º 4.».

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão permitirá a um prestador de serviços que não tenha 2 anos de 
experiência profissional a prestação de serviços a um destinatário da mesma nacionalidade. 
Contudo, poderá implicar que os prestadores de serviços estrangeiros possam contratar 
trabalhadores do Estado-Membro de origem do prestador de serviços, em circunstâncias 
mais favoráveis do que as aplicáveis aos trabalhadores do Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 98
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
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"4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 99
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
«4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Or. fr

Justificação

Os notários são nomeados por autoridades públicas para o seu território nacional, a fim de 
garantir a legalidade e a segurança jurídica dos atos concluídos entre particulares, no 
âmbito da administração da justiça preventiva. Por lei, devem fazer prova de independência e 
à imparcialidade. Em relação à natureza específica da sua função de auxiliares de justiça, a 
aplicação dos princípios da livre prestação de serviços e do reconhecimento das 
qualificações profissionais estrangeiras não se adequa.

Alteração 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
«4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Or. fr

Alteração 101
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
"4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Or. hu

Alteração 102
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
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«4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Or. fr

Alteração 103
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte:
"4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Suprimido

Or. en

Justificação

A exclusão de determinados serviços no caso dos novos notários, nomeadamente dos 
instrumentos e de outras atividades de autenticação que requerem o selo do Estado-Membro 
de acolhimento, iria criar dois grupos de notários com competências diferentes. Esta medida 
é passível de criar distorções na proteção dos direitos dos consumidores impondo-se por isso 
a obrigação de informar devidamente os consumidores.

Alteração 104
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do 
setor da saúde, quando o Estado-Membro 
o exija em relação aos seus próprios 
nacionais.

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para todas
as profissões, quando previsto pelo
Estado-Membro.

Or. it

Alteração 105
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do setor 
da saúde, quando o Estado-Membro o exija 
em relação aos seus próprios nacionais.

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança, do setor 
da educação e do setor da saúde, quando o 
Estado-Membro o exija em relação aos 
seus próprios nacionais.

Or. en

Justificação

É importante que a exigência de que um profissional não tenha sido sujeito a qualquer 
suspensão do exercício da profissão e de que o seu registo criminal não contenha 
condenações penais se aplique também ao setor da educação, a fim de proteger devidamente 
as crianças e os jovens.
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Alteração 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento.

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento suficiente 
da língua do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. fr

Alteração 107
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) acrescenta-se a alínea f-A) seguinte:
«f-A) para todos os profissionais, uma 
prova do conhecimento da língua do 
Estado-Membro de acolhimento.»;

Or. it

Alteração 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo.

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas, com razões imperiosas de 
interesse geral, que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento poderá proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço, do prestador do serviço ou do 
público em geral, devido à falta de 
qualificação profissional do prestador de 
serviços e desde que não vá além do 
necessário para alcançar esse objetivo.

Or. en

Justificação

A isenção de profissões ao abrigo do Capítulo II do Título III pode ter consequências 
negativas para a saúde e segurança públicas, uma vez que a isenção significará que poderão 
realizar serviços noutro Estado-Membro profissionais por conta própria ou os gestores cujas 
qualificações não tenham sido previamente verificadas. Uma vez que muitos trabalhadores 
provenientes do estrangeiro trabalham por conta própria no setor da construção de certos 
Estados-Membros, a isenção destes trabalhadores das verificações prévias pode ter 
implicações graves na saúde e segurança no local de trabalho neste setor.

Alteração 109
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só será possível nos casos em que 
tiver por objetivo evitar danos graves para 
a saúde ou segurança do recetor do serviço 
devido à falta de qualificação profissional 
do prestador de serviços e desde que não 
vá além do necessário para alcançar esse 
objetivo.

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só será possível nos casos em que 
tiver por objetivo evitar danos para a saúde 
ou segurança do recetor do serviço devido 
à falta de qualificação profissional do 
prestador de serviços e desde que não vá 
além do necessário para alcançar esse 
objetivo.

Or. en

Alteração 110
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia deve ter por objetivo evitar danos 
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por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo.

graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço devido à falta de 
qualificação profissional do prestador de 
serviços e desde que não vá além do 
necessário para alcançar esse objetivo.

Or. fr

Alteração 111
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para o interesse público. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da proposta de alteração 22 ao considerando 4.

Alteração 112
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
para a saúde ou segurança do destinatário 
do serviço. Os Estados-Membros
apresentam à Comissão uma justificação 
específica para a inclusão de cada uma 
dessas profissões na lista.

Or. en

Alteração 113
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
2011/0435(COD)
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de um mês a contar da 
data de receção da declaração e dos 
documentos que a acompanham, a 
autoridade competente deve informar o 
prestador de serviços da sua decisão de não 
verificar as suas qualificações ou do 
resultado de tal verificação. Sempre que se 
verifiquem dificuldades das quais possa 
resultar atraso, a autoridade competente 
deve, durante o primeiro mês, notificar o 
prestador de serviços do motivo do atraso. 
As dificuldades devem ser resolvidas no 
prazo de um mês após a notificação e a 
tomada de decisão deve ocorrer no prazo 
de dois meses após a resolução dessas 
dificuldades.

No prazo máximo de um mês a contar da 
data de receção da declaração e dos 
documentos que a acompanham, a 
autoridade competente deve informar o 
prestador de serviços da sua decisão de não 
verificar as suas qualificações ou do 
resultado de tal verificação. Sempre que se 
verifiquem dificuldades das quais possa 
resultar atraso, a autoridade competente 
deve, durante o primeiro mês, notificar o 
prestador de serviços do motivo do atraso. 
As dificuldades devem ser resolvidas o 
mais rapidamente possível após a 
notificação e a tomada de decisão deve 
ocorrer no prazo de dois meses após a 
resolução dessas dificuldades.

Or. en
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Alteração 114
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços,
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas, 
o Estado-Membro de acolhimento deverá 
dar ao prestador de serviços oportunidade 
de demonstrar que adquiriu os 
conhecimentos e competências de que 
carecia, nomeadamente através de uma 
prova de aptidão. De qualquer forma, a 
prestação de serviços deve poder ser 
efetuada no mês subsequente à aprovação 
da decisão nos termos do terceiro 
parágrafo.

Or. de

Justificação

A aprendizagem informal («aprender a fazer») não pode substituir nenhuma formação ou 
formação contínua formal (por exemplo, formação dual (duale Ausbildung).

Alteração 115
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança
públicas e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar o interesse público e não possa 
ser compensada pela experiência 
profissional ou aprendizagem ao longo da 
vida do prestador de serviços, o 
Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da proposta de alteração 22 ao considerando 4.

Alteração 116
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
2011/0435(COD)
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser 
efetuada a prestação de serviços.

Suprimido

Or. en



PE492.774v01-00 66/103 AM\907630PT.doc

PT

Alteração 117
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser 
efetuada a prestação de serviços.

Suprimido

Or. it

Alteração 118
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
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substanciais passíveis de prejudicar a
saúde ou a segurança públicas. As 
autoridades competentes do Estado-
Membro de estabelecimento devem 
comunicar essas informações nos termos 
do artigo 56.º.».

substanciais passíveis de prejudicar o 
interesse público. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.».

Or. en

Justificação

Cf. justificação da proposta de alteração 5 ao considerando 4.

Alteração 119
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 10
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro ou fora de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.

Or. de

Justificação

A formação não formal («aprender a fazer») não pode ser equiparada à formação formal, 
dirigida e controlada. Se isso acontecesse, a formação formal seria desvalorizada e assistir-
se-ia a uma queda generalizada da qualidade dos serviços prestados.
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Alteração 120
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 11-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É inserido o seguinte artigo 13º-A:
«Artigo 13.º-A
Se um Estado-Membro exigir que os seus 
próprios profissionais realizem e 
demonstrem a participação em ações de 
desenvolvimento profissional contínuo, o 
mesmo Estado-Membro terá o igualmente 
o direito de alargar esta exigência aos 
profissionais de outros Estados-Membros
que pretendam exercer a sua atividade no 
seu território.»

Or. en

Alteração 121
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo, a autoridade competente 
do Estado-Membro de acolhimento pode 
recusar o acesso à profissão e o seu 
exercício aos titulares de uma declaração 
de competência se a qualificação nacional 
exigida para exercer a profissão no seu 
território for classificada nos termos das 
alíneas d) ou e) do artigo 11.º.

Suprimido
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Or. de

Justificação

O artigo 13.º, n.º 4, impede a atividade transfronteiriça de mestres artesãos, os quais devem 
ser incluídos no nível definido no artigo 11.º, alínea c).

Alteração 122
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-
Membro de acolhimento exija que o 
requerente realize um estágio de adaptação 
durante um máximo de três anos ou se 
submeta a uma prova de aptidão se, no que 
respeita às atividades profissionais, a 
formação que o requerente recebeu 
abranger matérias substancialmente 
diferentes das abrangidas pela formação no 
Estado-Membro de acolhimento.

1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-
Membro de acolhimento exija que o 
requerente realize um estágio de adaptação 
durante um máximo de três anos ou se 
submeta a uma prova de aptidão se, no que 
respeita às atividades profissionais, a 
formação que o requerente recebeu 
abranger matérias substancialmente 
diferentes das abrangidas pela formação no 
Estado-Membro de acolhimento, se a 
duração da formação, da qual deve 
fornecer provas, for inferior em pelo 
menos um ano à duração da formação 
exigida no Estado-Membro de 
acolhimento e/ou se a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento incluir uma ou mais 
atividades profissionais regulamentadas 
que no Estado-Membro de origem do 
requerente não fazem parte da profissão 
regulamentada correspondente e quando 
esta diferença consistir numa formação 
específica exigida no Estado-Membro de 
acolhimento que incida sobre matérias 
substancialmente diferentes das 
documentadas na declaração de 
competência ou título de formação 
apresentados pelo requerente.
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Or. de

Justificação

Não há razão para que os critérios a) e c) do artigo 14.º, n.º 1, deixem de ser aplicados no 
futuro. Os organismos competentes dos Estados-Membros encontraram neles instrumentos 
extraordinariamente flexíveis. Com esta alteração, conservam-se os critérios a) e c).

Alteração 123
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.»

Or. de

Alteração 124
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
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determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. hu

Alteração 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. fr

Alteração 126
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
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Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. fr

Justificação

Os notários são nomeados por autoridades públicas para o seu território nacional, a fim de 
garantir a legalidade e a segurança jurídica dos atos concluídos entre particulares, no 
âmbito da administração da justiça preventiva. Por lei, devem fazer prova de independência e 
à imparcialidade. Em relação à natureza específica da sua função de auxiliares de justiça, a 
aplicação dos princípios da livre prestação de serviços e do reconhecimento das 
qualificações profissionais estrangeiras não se adequa.

Alteração 127
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. fr

Alteração 128
Danuta Jazłowiecka
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. en

Justificação

A formação dos notários é feita com base na legislação nacional, sendo as suas competências 
diferentes em cada Estado-Membro. Dado que os sistemas jurídicos segundo os quais 
aplicam as suas competências também não são iguais, não é possível enquadrá-los na 
Diretiva Qualificações Profissionais sem que se verifiquem falhas na proteção dos direitos 
dos consumidores. As disposições da presente proposta da Comissão são insuficientes e não 
refletem a diversidade de requisitos necessários para exercer a profissão de notário.

Alteração 129
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 14
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para completar as listas de atividades 
constantes do anexo IV que sejam objeto 
de reconhecimento da experiência 
profissional nos termos do artigo 16.º, com 
vista à atualização ou clarificação da 
nomenclatura, desde que tal não implique 
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não implique uma redução do âmbito das 
atividades respeitantes a cada uma das 
categorias.

uma redução do âmbito das atividades 
respeitantes a cada uma das categorias.
Fica excluída a possibilidade de 
atividades profissionais já incluídas numa 
lista serem incluídas noutra lista.

Or. de

Alteração 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.».

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.». Os 
Estados-Membros devem implementar 
sistemas que assegurem a possibilidade de 
os profissionais no domínio da saúde 
atualizarem as suas competências através 
do desenvolvimento profissional contínuo. 
Caberá aos empregadores assegurar a 
existência em número suficiente de apoios 
práticos, financeiros e outros, que 
permitam aos trabalhadores respeitar e 
preencher na íntegra os requisitos do 
desenvolvimento profissional contínuo.

Or. en
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Alteração 131
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de …* e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
e aos outros Estados-Membros relatórios 
publicamente disponíveis sobre os seus 
processos de educação e formação contínua 
relativos às profissões de médico, médico 
especialista, enfermeiro responsável por 
cuidados gerais, dentista, dentista 
especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico.

Os Estados-Membros são incentivados a 
disponibilizar, a todos os profissionais que 
trabalham no campo da saúde, sistemas 
de formação contínua a fim de assegurar 
as novas competências solicitadas.
____________
* JO inserir a data correspondente ao dia 
seguinte à data indicada no artigo 3.º, 
n.º 1, primeiro parágrafo.

Or. it

Alteração 132
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22
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Texto da Comissão Alteração

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.».

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.». 

Os Estados-Membros devem implementar 
um sistema que permita assegurar que os 
profissionais no domínio da saúde 
atualizem com regularidade as suas 
competências através do desenvolvimento 
profissional contínuo.

Or. en

Alteração 133
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 –  alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de, pelo 
menos, 10 anos comprovada por um 
diploma, certificado ou outro título emitido 
pelas autoridades ou organismos 
competentes de um Estado-Membro, ou 
por um certificado comprovativo da 
aprovação em exame de admissão, de nível 
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de enfermagem. equivalente, às escolas de enfermagem.

Or. en

Alteração 134
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de dez anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades 
ou organismos competentes de um 
Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
um título reconhecido por um 
Estado-Membro que satisfaça, pelo 
menos, os requisitos do nível 4 do Quadro 
Europeu de Qualificações ou um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de enfermagem.

Or. nl

Alteração 135
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de pelo menos
10 anos comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
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comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem. Fica, no entanto, 
ressalvada a possibilidade de os 
Estados-Membros exigirem a nível 
nacional mais anos de formação escolar 
geral como condição de acesso à 
formação.

Or. de

Alteração 136
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de pelo menos
10 anos comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

Or. de

Alteração 137
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico.

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico, 
bem como ao desenvolvimento e evolução 
da profissão de enfermeiro.

Or. en

Alteração 138
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros poderão 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, consistindo 
em 4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros poderão 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

Or. en

Alteração 139
Danuta Jazłowiecka
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23 – alínea a) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) É suprimido o n.º 2.

Or. en

Justificação

Todos os enfermeiros na Polónia têm as mesmas competências, independentemente da sua 
formação ter sido seguida segundo o sistema educativo atual ou anterior. De acordo com as 
disposições legais polacas, os enfermeiros são obrigados a reforçar continuamente os seus 
conhecimentos e competências profissionais. As qualificações dos enfermeiros polacos 
adquiridas antes da adesão da Polónia à UE devem, por conseguinte, ser reconhecidas tendo 
por base o princípio dos direitos adquiridos, tal como consta do artigo 23.º da diretiva. Por 
esse motivo, o artigo 33.º, n.º 2 é revogado.

Alteração 140
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos e, 
pelo menos 5000 horas de estudos teóricos 
e práticos a tempo inteiro, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
300 créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

Or. en
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Alteração 141
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

(a) Posse de um título reconhecido por um 
Estado-Membro que satisfaça, pelo 
menos, os requisitos do nível 4 do Quadro 
Europeu de Qualificações ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I.

Or. nl

Alteração 142
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

a) Conclusão, pelo menos, dos 10 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

Or. en

Alteração 143
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 27 – alínea b)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

a) Conclusão de pelo menos 10 anos de
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

Or. de

Alteração 144
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos dois anos;

Or. en

Alteração 145
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
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tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos dois anos;

Or. en

Alteração 146
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

«b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

«b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos um ano.»

Or. en

Alteração 147
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
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prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
deve ser comprovada por um certificado, 
que acompanha o título de formação.

Or. en

Alteração 148
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os
níveis do artigo 11.º da presente diretiva;

O artigo 11.º não se aplica às profissões 
regulamentadas pelo anexo V, ponto 1.

Or. en

Alteração 149
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
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comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

comum devem ter como referência os 
níveis do artigo 11.º da presente diretiva.

Or. en

Alteração 150
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III, ou do 
artigo 10.º, alínea b).

Or. en

Alteração 151
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo os parceiros sociais 
nacionais, as associações de profissionais 
que representam as profissões setoriais e
as partes interessadas dos 
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Estados-Membros em que a profissão 
esteja regulamentada ou não esteja 
regulamentada;

Or. en

Alteração 152
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo os parceiros sociais 
nacionais, as associações de profissionais 
que representam as profissões setoriais e
as partes interessadas dos 
Estados-Membros em que a profissão 
esteja regulamentada ou não esteja 
regulamentada;

Or. en

Alteração 153
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(38) No artigo 53.º, é aditado o n.º 2 
seguinte:

Suprimido

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
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as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre 
a suficiência dos conhecimentos 
linguísticos do profissional em causa no 
âmbito das atividades profissionais que 
pretende exercer.
No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.
O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa.
Deve ser proporcional à atividade a 
exercer e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

Or. de

Alteração 154
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
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autoridade competente depois de tomadas
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

autoridade competente quando são 
tomadas as respetivas decisões, e se existir 
uma dúvida concreta sobre a suficiência 
dos conhecimentos linguísticos do 
profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. en

Justificação

A realização de testes de aptidão linguística aos requerentes deve ser aplicável a todas as 
profissões, a fim de proporcionar segurança aquando da prestação de serviços, bem como a 
qualidade dos serviços. Dado que os testes de aptidão linguística deviam estar incluídos nos 
critérios que determinam o reconhecimento de qualificações, estes testes deviam ser 
realizados durante o processo de reconhecimento e não depois das qualificações terem sido 
reconhecidas

Alteração 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente antes de tomadas as 
decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. fr
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Alteração 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente, sem encargos para 
o requerente, depois de tomadas as 
decisões referidas no artigo 4.º-D, no artigo 
7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se existir 
uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades  profissionais que pretende 
exercer.

Or. en

Alteração 157
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.
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Or. en

Alteração 158
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa.

Or. en

Alteração 159
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 

No caso das profissões com impacto na 
saúde e na segurança, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
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profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos
profissionais por conta própria não
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou pelo 
empregador. Tal não exclui o direito de 
um empregador testar as aptidões 
linguísticas através de outro método, por 
exemplo, exercícios de simulação 
profissional durante uma entrevista. Caso 
os profissionais já tenham obtido 
aprovação num teste, não terão de voltar a 
realizar o mesmo teste uma segunda vez.

Or. en

Alteração 160
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões relacionadas com a
segurança dos doentes ou com a qualidade 
da educação, os Estados-Membros podem 
conceder às autoridades competentes o 
direito de realizarem controlos dos 
conhecimentos linguísticos abrangendo 
todos os profissionais em causa, se tais 
controlos forem expressamente solicitados 
pelo sistema nacional de saúde ou pelos 
parceiros sociais nacionais que 
representam as profissões setoriais.

Or. en

Justificação

O controlo das competências linguísticas não deve ser aplicado exclusivamente às profissões 
com impacto na segurança dos doentes. No caso das profissões relacionadas com a 
educação, as competências linguísticas adequadas são um elemento essencial da qualidade 
na educação, sobretudo ao nível elementar, sendo exigida uma comunicação clara entre 
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professores e alunos, independentemente da matéria. Pelo mesmo motivo, os parceiros 
sociais nacionais devem igualmente poder solicitar às autoridades competentes que realizem 
verificações das competências linguísticas.

Alteração 161
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

Or. it

Alteração 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
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realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa durante o processo 
de reconhecimento das qualificações, se 
tais controlos forem expressamente 
solicitados pelo sistema nacional de saúde 
ou, no caso dos profissionais por conta 
própria não inscritos no sistema nacional 
de saúde, por organizações nacionais de 
doentes representativas.

Or. fr

Alteração 163
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
verificar os conhecimentos linguísticos 
necessários ao desempenho do cargo 
específico. A verificação das competências 
linguísticas realizada pela autoridade
competente não obsta a que um 
empregador realize verificações 
adicionais, se tal for necessário.

Or. en

Alteração 164
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa.
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

A verificação dos conhecimentos 
linguísticos deve ser proporcional à 
atividade a exercer e gratuito para o 
profissional. O profissional em causa deve 
poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto dos tribunais nacionais.

Or. en

Alteração 165
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos 
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos 
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

Os controlos linguísticos efetuados pela 
autoridade competente não impedem que 
um empregador efetue mais testes, 
dependendo dos casos.

Or. it
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Alteração 166
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – Título 

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Or. en

Alteração 167
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 168
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55.º-A 
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Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Or. en

Alteração 169
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional realizado noutro Estado-
Membro e certificado por uma autoridade 
competente desse Estado.

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 170
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A
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Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem toma em devida 
consideração o estágio profissional 
remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Or. en

Alteração 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou
tribunais nacionais de exercer, mesmo 
que temporariamente, no território desse
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional a quem
tenha sido retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer no 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento, as atividades profissionais 
que se seguem:

Or. en

Alteração 172
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional a quem
tenha sido retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer, ou 
a quem tenham sido impo tas restrições 
ou condições ao mesmo no seu 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. en

Alteração 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Enfermeiros reconhecidos no âmbito 
do artigo 10.º;

Or. en

Alteração 174
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Enfermeiro cuja atividade é 
abrangida pelo artigo 10.º;

Or. it

Alteração 175
Marian Harkin

Proposta de diretiva

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42

Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) enfermeiros reconhecidos no âmbito 
do artigo 10.º;

Or. en

Alteração 176
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data a 
partir da qual a adoção da decisão que 
proíbe o profissional em causa de exercer 
permanentemente uma determinada 
atividade profissional se torna 
juridicamente vinculativa.
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Or. en

Alteração 177
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, se um profissional 
estabelecido num Estado-Membro exercer 
uma atividade profissional com um título 
profissional diferente dos referidos no n.º 1 
e no âmbito da presente diretiva, um 
Estado-Membro deve informar sem 
demora os Estados-Membros em causa e a 
Comissão do conhecimento efetivo de 
qualquer conduta, atos ou circunstâncias 
específicas decorrentes dessa atividade que 
sejam suscetíveis de causar danos graves 
na saúde ou segurança de pessoas ou no 
ambiente de outro Estado-Membro. Estas 
informações não devem ir além do 
estritamente necessário para identificar o 
profissional em causa e devem incluir a 
referência à decisão tomada por uma 
autoridade competente que o proíbe de 
exercer as atividades profissionais em 
causa. Os outros Estados-Membros podem 
solicitar mais informações nas condições 
previstas nos artigos 8.º e 56.º.

2. Se um profissional estabelecido num 
Estado-Membro exercer uma atividade 
profissional com um título profissional 
diferente dos referidos no n.º 1 e no âmbito 
da presente diretiva, um Estado-Membro 
deve informar sem demora os 
Estados-Membros em causa e a Comissão 
do conhecimento efetivo de qualquer 
conduta, atos ou circunstâncias específicas 
decorrentes dessa atividade que sejam 
suscetíveis de causar danos graves na 
saúde ou segurança de pessoas, no 
interesse público ou no ambiente de outro 
Estado-Membro. Estas informações não 
devem ir além do estritamente necessário 
para identificar o profissional em causa e 
devem incluir a referência à decisão 
tomada por uma autoridade competente 
que o proíbe de exercer as atividades 
profissionais em causa. Os outros 
Estados-Membros podem solicitar mais 
informações nas condições previstas nos 
artigos 8.º e 56.º.

Or. en

Justificação

O mecanismo de alerta não deve estar reservado aos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, devendo ser alargado a todos os profissionais no caso de ações que possam 
provocar danos, não só à saúde e segurança públicas ou ao ambiente de outro 
Estado-Membro, mas também ao interesse público.
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Alteração 178
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido completo à 
autoridade competente através de um 
balcão único.

Or. en

Alteração 179
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – nº 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. O funcionamento dos balcões únicos 
não deve obstar à repartição das 
atribuições e das competências pelas 
autoridades no âmbito dos sistemas 
nacionais.

Or. en

Alteração 180
Thomas Händel, Paul Murphy
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, o qual assegura a 
representação e consulta apropriada de 
peritos ao nível europeu e nacional. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 181
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, o qual assegura a 
representação e consulta apropriada de 
peritos ao nível europeu e nacional. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 182
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 46
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida pelo Comité para 
o reconhecimento das qualificações 
profissionais, assegurando uma consulta 
adequada tanto a nível europeu como 
nacional. Este é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. it


