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Alteração 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

 Função dos serviços de ligação Função das autoridades competentes e dos 
serviços de ligação

Or. en

Alteração 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

De acordo com a Diretiva 95/46/CE, os 
Estados-Membros continuam a ser 
responsáveis, em última análise, por 
garantir a proteção dos dados e os direitos 
jurídicos das pessoas afetadas e devem 
criar mecanismos adequados para este 
efeito.

Or. en

Alteração 410
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem designar, 
segundo as respetivas legislações e/ou 
práticas nacionais, uma ou mais 
autoridades competentes, que podem 
incluir o ou os serviços de ligação referidos 
no artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE. 

Para efeitos da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem designar, 
segundo as respetivas legislações e/ou 
práticas nacionais, uma ou mais 
autoridades competentes, que podem 
incluir o ou os serviços de ligação referidos 
no artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE.

A principal função do serviço de ligação 
consiste em prestar informações sobre as 
condições e regras em matéria de 
emprego. O controlo da aplicação das 
regras supramencionadas pode ser 
efetuado por serviços de ligação ou outras 
autoridades de fiscalização.

Or. hu

Alteração 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os dados de contacto das autoridades 
competentes devem ser comunicados à 
Comissão e aos outros Estados-Membros. 
A Comissão deve publicar e atualizar 
regularmente a lista das autoridades 
competentes e dos serviços de ligação.

Os dados de contacto das autoridades 
competentes devem ser comunicados à 
Comissão e aos outros Estados-Membros e 
estar disponíveis publicamente. A 
Comissão deve publicar e atualizar 
regularmente a lista das autoridades 
competentes e dos serviços de ligação. Os 
outros Estados-Membros e instituições da 
UE devem respeitar a(s) escolha(s) das 
autoridades competentes designadas por 
cada Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 412
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetivas 
funções com eficácia.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetivas 
funções com eficácia. O Estado-Membro 
de origem do prestador de serviços ou do 
trabalhador deve assegurar a tradução na 
sua língua dessas informações sobre as 
condições de emprego.

Or. fr

Alteração 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, e que devem ser 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego a aplicar e respeitar pelos 
prestadores de serviços, sejam largamente 
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aplicadas e respeitadas pelos prestadores 
de serviços, sejam largamente difundidas 
de forma clara, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
em formatos e segundo normas Web que 
assegurem o acesso a pessoas com 
deficiência, garantindo ao mesmo tempo 
que os serviços de ligação e outras 
instâncias nacionais competentes 
mencionados no artigo 4.º da dita diretiva 
estejam em condições de desempenhar as 
respetivas funções com eficácia.

difundidas a título gratuito e de forma 
clara, transparente, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
em formatos e segundo normas Web que 
assegurem o acesso a pessoas com 
deficiência, garantindo ao mesmo tempo 
que os serviços de ligação e outras 
instâncias nacionais competentes 
mencionados no artigo 4.º da dita diretiva 
estejam em condições de desempenhar as 
respetivas funções com eficácia.

Or. en

Alteração 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetivas 
funções com eficácia.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 

respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas a título 
gratuito e de forma clara, transparente,
exaustiva e facilmente acessível à distância 
e por via eletrónica, em formatos e 
segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetivas 
funções com eficácia.

Or. en
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Alteração 415
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, exaustiva e facilmente acessível à 
distância e por via eletrónica, em formatos 
e segundo normas Web que assegurem o 
acesso a pessoas com deficiência, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
serviços de ligação e outras instâncias 
nacionais competentes mencionados no 
artigo 4.º da dita diretiva estejam em 
condições de desempenhar as respetiva
funções com eficácia.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem ser aplicadas e 
respeitadas pelos prestadores de serviços, 
sejam largamente difundidas de forma 
clara, transparente, exaustiva e facilmente 
acessível à distância e por via eletrónica, 
em formatos e segundo normas Web que 
assegurem o acesso a pessoas com 
deficiência, garantindo ao mesmo tempo 
que os serviços de ligação ou outras 
instâncias nacionais competentes 
mencionados no artigo 4.º da referida 
diretiva estejam em condições de 
desempenhar as respetivas funções com 
eficácia.

Or. de

Alteração 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão e os Estados-Membros
devem apoiar financeiramente iniciativas 
conjuntas dos parceiros sociais 
pertinentes, a nível europeu e nacional, 
com vista à criação de instrumentos 
comuns destinados a informar empresas e 
trabalhadores sobre as condições 
aplicáveis a cumprir em conformidade 
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com a Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 417
Edit Bauer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para assegurar a total acessibilidade 
e a segurança jurídica das informações, 
apenas as condições de emprego previstas 
no artigo 3.º da diretiva 96/71/CE que 
sejam tornadas públicas devem ser 
consideradas vinculativas para efeitos de 
destacamento de trabalhadores.
Estas condições de emprego devem 
constar do sítio Web oficial único a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para melhorar ainda mais o acesso à 
informação, os Estados-Membros devem:

2. Para melhorar ainda mais o acesso à 
informação, os Estados-Membros devem, 
em conformidade com os princípios 
estabelecidos no artigo 4.º da 
Diretiva 96/71/CE:

Or. en
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Alteração 419
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, bem 
como através de agências de emprego ou 
pontos de contacto designados para o 
efeito, quais as condições de emprego e/ou 
disposições da respetiva legislação 
(nacional e/ou regional) aplicáveis aos 
trabalhadores destacados no seu território;

Or. en

Alteração 420
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais e, 
eventualmente, através de outros meios de 
comunicação adequados, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

Or. de

Alteração 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível, em sítios Web nacionais e por 
outros meios, quais as condições de 
emprego e/ou disposições da respetiva 
legislação (nacional e/ou regional) 
aplicáveis aos trabalhadores destacados no 
seu território;

Or. en

Alteração 422
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

(a) Indicar claramente, de forma 
pormenorizada e convivial e num formato 
acessível em sítios Web nacionais e 
através de outros meios, quais as 
condições de emprego e/ou disposições da 
respetiva legislação (nacional e/ou 
regional) aplicáveis aos trabalhadores 
destacados no seu território;

Or. de

Alteração 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Assegurar que o Estado-Membro 
atribui às instâncias competentes a tarefa 
de facultar às empresas e aos 
trabalhadores destacados todas as 
informações necessárias referentes aos 
seus direitos e deveres nos termos da 
Diretiva 96/71/CE; de acordo com as 
tradições nacionais, os parceiros sociais 
podem também desempenhar, total ou 
parcialmente, essa tarefa ou apoiar as 
instâncias designadas para o efeito; 

Or. en

Alteração 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente em sítios Web 
informações sobre as convenções coletivas 
aplicáveis (e a quem) e as condições de 
emprego que devem ser respeitadas pelos 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros em conformidade com 
a Diretiva 96/71/CE; sempre que possível, 
devem ser fornecidas ligações a sítios Web 
existentes e a outros pontos de contacto, 
em especial dos parceiros sociais 
pertinentes;

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente, em sítios Web e por 
outros meios, informações sobre as 
convenções coletivas aplicáveis (e a 
quem); sempre que possível, devem ser 
fornecidas ligações a sítios Web existentes 
e a outros pontos de contacto, em especial 
dos parceiros sociais pertinentes;

Or. en

Alteração 425
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente em sítios Web 
informações sobre as convenções coletivas 
aplicáveis (e a quem) e as condições de 
emprego que devem ser respeitadas pelos 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
Diretiva 96/71/CE; sempre que possível, 
devem ser fornecidas ligações a sítios Web 
existentes e a outros pontos de contacto, 
em especial dos parceiros sociais 
pertinentes;

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente em sítios Web e 
através de outros meios informações sobre 
as convenções coletivas aplicáveis (e a 
quem) e as condições de emprego que 
devem ser respeitadas pelos prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE; 
sempre que possível, devem ser fornecidas 
ligações a sítios Web existentes e a outros 
pontos de contacto, em especial dos 
parceiros sociais pertinentes;

Or. de

Alteração 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente em sítios Web 
informações sobre as convenções coletivas 
aplicáveis (e a quem) e as condições de 
emprego que devem ser respeitadas pelos 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
Diretiva 96/71/CE; sempre que possível, 
devem ser fornecidas ligações a sítios Web 
existentes e a outros pontos de contacto, 
em especial dos parceiros sociais 
pertinentes;

(b) Tomar as medidas necessárias para 
difundir largamente, em sítios Web e por 
outros meios, informações sobre as 
convenções coletivas aplicáveis (e a quem) 
e as condições de emprego que devem ser 
respeitadas pelos prestadores de serviços 
de outros Estados-Membros em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE; 
sempre que possível, devem ser fornecidas 
ligações a sítios Web existentes e a outros 
pontos de contacto, em especial dos 
parceiros sociais pertinentes;

Or. en
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Alteração 427
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços na 
língua oficial da UE por eles escolhida, 
em forma de folheto no qual sejam 
resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência; disponibilizar aos 
trabalhadores o acesso facilitado a 
informações pormenorizadas sobre 
condições laborais e sociais, incluindo em 
matéria de saúde e segurança no local de 
trabalho, através de diferentes meios de 
comunicação e pontos de contacto;

Or. de

Alteração 428
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços na 
língua oficial da União Europeia 
solicitada, se possível em forma de folheto 
no qual sejam resumidas as principais 
condições de trabalho aplicáveis e, se 
solicitado, em formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência; facilitar o acesso, 
a título gratuito, a informações mais 
pormenorizadas sobre condições laborais 
e sociais, incluindo em matéria de saúde e 
segurança no local de trabalho, através de 
diferentes meios de comunicação, 
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nomeadamente pontos de contacto;

Or. en

Alteração 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços na 
língua oficial da União Europeia 
solicitada, se possível em forma de folheto 
no qual sejam resumidas as principais 
condições de trabalho aplicáveis e, se 
solicitado, em formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência; facilitar o acesso 
a informações mais pormenorizadas sobre 
condições laborais e sociais, incluindo em 
matéria de saúde e segurança no local de 
trabalho, através de diferentes meios de 
comunicação, nomeadamente pontos de 
contacto;

Or. en

Alteração 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços nas 
línguas mais pertinentes, à escolha do 
Estado-Membro de acolhimento, se 
possível, em forma de folheto no qual 
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sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e descritos o processo 
para apresentação de reclamações e os 
procedimentos judiciais e as sanções 
aplicáveis em caso de incumprimento, e, 
se solicitado, em formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 431
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços 
na(s) língua(s) do Estado-Membro a 
partir do qual é efetuado o destacamento, 
na língua do Estado-Membro de origem 
do trabalhador e do prestador de serviços 
e em inglês, e não apenas na(s) língua(s) 
do país no qual os serviços são prestados, 
se possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 432
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos (c) Disponibilizar as informações aos 
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trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

trabalhadores e prestadores de serviços em 
inglês e nas outras línguas mais 
pertinentes que não a(s) língua(s) do país 
no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência; indicar a autoridade 
competente para apresentação de queixas 
a que o trabalhador destacado pode 
recorrer em caso de incumprimento;

Or. en

Alteração 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
inglês e nas outras línguas mais 
pertinentes que não a(s) língua(s) do país 
no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência; indicar a autoridade 
competente para apresentação de queixas 
a que o trabalhador destacado pode 
recorrer em caso de incumprimento;

Or. en

Alteração 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com
deficiência;

(c) Disponibilizar gratuitamente as 
informações aos trabalhadores e 
prestadores de serviços em inglês e nas 
outras línguas mais pertinentes que não 
a(s) língua(s) do país no qual os serviços 
são prestados, se possível, em forma de 
folheto no qual sejam resumidas as 
principais condições de trabalho aplicáveis 
e, se solicitado, em formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência, e indicar a autoridade 
competente a que o trabalhador pode 
recorrer em caso de incumprimento da 
legislação;

Or. fr

Alteração 436
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e em formatos 
acessíveis às pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 437
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços em 
outras línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

(c) Disponibilizar as informações aos 
trabalhadores e prestadores de serviços nas 
principais línguas que não a(s) língua(s) do 
país no qual os serviços são prestados, se 
possível, em forma de folheto no qual 
sejam resumidas as principais condições de 
trabalho aplicáveis e, se solicitado, em 
formatos acessíveis às pessoas com 
deficiência;

Or. hu

Alteração 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Disponibilizar o acesso facilitado a 
informações mais pormenorizadas sobre 
condições laborais e sociais, incluindo em 
matéria de saúde e segurança no local de 
trabalho, através de diferentes meios de 
comunicação, nomeadamente pontos de 
contacto;

Or. en

Alteração 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar a acessibilidade e a clareza da 
informação constante de sítios Web 
nacionais;

(d) Melhorar a pertinência, a 
acessibilidade e a clareza da informação 
constante de sítios Web nacionais;

Or. en

Alteração 440
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação;

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação; 
garantir a disponibilização de todas as 
informações necessárias à empresa que 
procede ao destacamento e aos 
trabalhadores destacados;
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Or. en

Alteração 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação;

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação; 
garantir a disponibilização de todas as 
informações necessárias à empresa que 
procede ao destacamento e aos 
trabalhadores destacados;

Or. en

Alteração 442
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pelo tratamento dos pedidos de 
informação;

(e) Indicar uma pessoa de contacto no 
serviço de ligação responsável pela 
tramitação dos pedidos de informação;

Or. de

Alteração 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Indicar, se possível, uma pessoa de 
contacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação;

(e) Indicar uma pessoa de contacto no 
serviço de ligação responsável pelo 
tratamento dos pedidos de informação;

Or. en

Alteração 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Informar sobre e fornecer recursos 
a outros pontos de contacto, tais como os 
disponibilizados pelos parceiros sociais;

Or. en

Alteração 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve continuar a apoiar os 
Estados-Membros nesta área.

3. A Comissão, sob a supervisão do 
Conselho e do Parlamento Europeu, deve 
continuar a apoiar os Estados-Membros
nesta área.

Or. en
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Alteração 446
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve continuar a apoiar os 
Estados-Membros nesta área.

3. A Comissão deve continuar a apoiar, 
nomeadamente com financiamento, os 
Estados-Membros nesta área.

Or. fr

Alteração 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, e 
no pleno respeito pela autonomia dos 
parceiros sociais, as condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE 
são fixadas por convenções coletivas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8, 
dessa diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar que essas condições sejam 
disponibilizadas, de forma acessível e 
transparente, aos prestadores de serviços 
estrangeiros e aos trabalhadores 
destacados, podendo, neste contexto, nelas 
participar os parceiros sociais. As 
informações relevantes devem, em 
especial, respeitar às diferentes 
remunerações salariais mínimas e ao 
método de cálculo e/ou classificação das 
remunerações comunicados às autoridades 
competentes. As condições de emprego 
devem ser disponibilizadas de forma 
acessível e transparente.
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Or. en

Alteração 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às 
diferentes remunerações salariais mínimas 
e seus elementos constitutivos, ao método 
de cálculo das remunerações e aos critérios 
de classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, e 
no pleno respeito pela autonomia dos 
parceiros sociais, as condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE 
são fixadas por convenções coletivas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 
dessa diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar que os parceiros sociais delas 
tenham conhecimento e disponibilizam as 
informações relevantes que dizem respeito 
às diferentes remunerações salariais 
mínimas e ao método de cálculo das 
remunerações e aos critérios de 
classificação. As condições de emprego 
devem ser disponibilizadas de forma 
acessível e transparente.

Or. en

Alteração 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
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artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos 
trabalhadores destacados e aos 
prestadores de serviços estrangeiros as 
informações relevantes, em especial as 
que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
estas regras sejam levadas ao 
conhecimento das empresas prestadoras 
de serviços dos restantes 
Estados-Membros e dos trabalhadores 
destacados de forma acessível e 
transparente, podendo envolver os 
parceiros sociais para o efeito. Estas 
informações devem especificar os
elementos constitutivos, o método de 
cálculo das remunerações e os critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

Or. fr

Alteração 450
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.os 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, e 
no pleno respeito pela autonomia dos 
parceiros sociais, as condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE 
são fixadas por convenções coletivas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.os 1 e 8 
dessa diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar que os parceiros sociais delas 
tenham conhecimento e disponibilizam, de 
forma acessível e transparente, aos 
trabalhadores destacados e aos prestadores 
de serviços estrangeiros as informações 
relevantes, em especial as que dizem 
respeito às diferentes remunerações 
salariais mínimas e seus elementos 
constitutivos, ao método de cálculo das 
remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
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salariais.

Or. de

Alteração 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros asseguram que os 
parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e as disponibilizem, de 
forma acessível e transparente, aos 
Estados-Membros, que, por sua vez, 
disponibilizam aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

Or. en

Alteração 452
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais.

4. Nos casos em que, de acordo com a 
legislação, tradições e práticas nacionais, 
as condições de emprego referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE são fixadas 
por convenções coletivas em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 1 e 8 dessa diretiva, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma 
acessível e transparente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços 
estrangeiros as informações relevantes, em 
especial as que dizem respeito às diferentes 
remunerações salariais mínimas e seus 
elementos constitutivos, ao método de 
cálculo das remunerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias 
salariais. Cada Estado-Membro deve 
assegurar que os trabalhadores tenham 
conhecimento dessas informações na sua 
língua.

Or. fr

Alteração 453
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Acesso dos trabalhadores à 
informação e ao aconselhamento
(a) Assiste aos trabalhadores destacados o 
direito à informação e aconselhamento 
por parte do Estado-Membro de 
acolhimento acerca das condições de 
trabalho e emprego aplicáveis, na língua 
oficial da UE por eles escolhida;
(b) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar organismos e instituições 
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aos quais os trabalhadores se possam 
dirigir para receber informações, 
aconselhamento e apoio no exercício dos 
seus direitos; esta disposição é válida 
tanto para os Estados-Membros de 
acolhimento como para os 
Estados-Membros de estabelecimento;
(c) O aconselhamento e a informação dos 
trabalhadores podem também ser 
prestados pelos sindicatos competentes, 
desde que os fundos necessários sejam 
disponibilizados pelos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão e os Estados-Membros
devem prestar o apoio financeiro 
adequado a iniciativas conjuntas dos 
parceiros sociais pertinentes, a nível 
europeu e nacional, que visem informar 
empresas e trabalhadores sobre as 
condições aplicáveis estabelecidas na 
presente diretiva e na Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)



PE504.078v01-00 28/118 AM\924423PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as convenções coletivas referidas no 
artigo 3.º, n.os 1 e 8, da Diretiva 96/71 
estão sujeitas a inscrição nos registos 
oficiais e a publicação. As condições de 
emprego referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71 estabelecidas nessas 
convenções coletivas só são aplicadas nas 
empresas que destacam trabalhadores a 
partir da data do registo oficial e de 
publicação.

Or. en

Alteração 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A empresa deve informar os 
trabalhadores por escrito sobre os seus 
direitos durante o período do 
destacamento.
De igual modo, o contratante presente no 
Estado-Membro de acolhimento deve 
informar por escrito os seus 
subcontratantes estrangeiros sobre as 
condições de emprego em vigor no 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 457
Jutta Steinruck
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Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso dos trabalhadores à informação e 

ao aconselhamento
1. Os trabalhadores destacados gozam de 
um direito autónomo de acesso a
informação e aconselhamento, na língua 
oficial da UE da sua escolha, sobre as 
condições de trabalho e emprego 
proporcionadas pelo Estado-Membro de 
acolhimento.
2. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de pontos de contacto e 
instâncias adequadas para prestar aos 
trabalhadores informação, 
aconselhamento e apoio sobre os seus 
direitos. Esta disposição aplica-se tanto 
aos Estados-Membros de acolhimento 
como aos Estados-Membros de origem.
3. A tarefa em apreço pode ser 
desempenhada pelos sindicatos 
responsáveis.
4. Se atribuir esta tarefa a uma entidade 
terceira, o Estado-Membro em causa tem 
de garantir um financiamento adequado 
para o efeito.

Or. en

Alteração 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
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Acesso dos trabalhadores à informação e 
ao aconselhamento

1. Os trabalhadores destacados gozam de 
um direito autónomo de acesso a
informação e aconselhamento, na língua 
oficial da UE da sua escolha, sobre as 
condições de trabalho e emprego 
proporcionadas pelo Estado-Membro de 
acolhimento.
2. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de pontos de contacto e 
instâncias adequadas para prestar aos 
trabalhadores informação, 
aconselhamento e apoio sobre os seus 
direitos. Esta disposição aplica-se tanto 
aos Estados-Membros de acolhimento 
como aos Estados-Membros de origem.
3. Se atribuir esta tarefa a uma entidade 
terceira, o Estado-Membro em causa tem 
de garantir um financiamento adequado 
para o efeito.

Or. en

Alteração 459
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem apoiar 
iniciativas conjuntas dos parceiros sociais 
relevantes, a nível europeu e nacional, 
para a criação de instrumentos comuns 
destinados a informar as empresas e os 
trabalhadores acerca das condições e 
disposições aplicáveis nos termos da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. de
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Alteração 460
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso dos trabalhadores e das empresas 
à informação e ao aconselhamento
1. Assiste aos trabalhadores destacados e 
às empresas destacadas o direito à 
informação e aconselhamento por parte 
do Estado-Membro de acolhimento acerca 
das condições de trabalho e emprego 
aplicáveis, na língua oficial da UE da sua 
escolha.
2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a rede EURES e outros organismos 
especializados neutros, devem pôr à 
disposição das empresas e dos 
trabalhadores interessados instituições e 
organismos adequados, aos quais se 
possam dirigir para receber informações, 
aconselhamento e apoio no exercício dos 
seus direitos. Esta disposição é válida 
tanto para os Estados-Membros de 
acolhimento como para os 
Estados-Membros de origem. A Comissão 
Europeia deve apoiar os 
Estados-Membros através de um 
funcionamento em rede a nível europeu e 
da informação dos organismos de 
aconselhamento.

Or. de

Alteração 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Organismo temporário de informação e 
consulta para locais de trabalho 
transnacionais
1. Os Estados-Membros asseguram a 
criação de um organismo temporário 
transnacional de informação e consulta 
para locais de trabalho transnacionais 
quando pelo menos dois prestadores de 
serviços estrangeiros destacarem 
trabalhadores para um local de trabalho, 
de modo a que os trabalhadores 
destacados possam ser informados e 
aconselhados sobre os seus direitos.
2. A administração central ou local do 
contratante principal é responsável por 
informar imediatamente os órgãos locais 
de representação dos trabalhadores e 
iniciar negociações com vista à criação de 
um organismo temporário de informação 
e consulta para locais de trabalho 
transnacionais. Os Estados-Membros
determinam as regras processuais em 
conformidade com as práticas nacionais.
3. O organismo temporário de informação 
e consulta para locais de trabalho 
transnacionais é criado para funcionar 
durante todo o período do destacamento, a 
partir do momento em que pelo menos 
dois prestadores de serviços estrangeiros 
destacam trabalhadores para o local de 
trabalho em causa.
4. O organismo temporário de informação 
e consulta para locais de trabalho 
transnacionais será composto por 
representantes da administração dos 
contratantes principais e representantes 
dos trabalhadores.
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Or. en

Alteração 462
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem trabalhar 
em estreita cooperação e assistir-se 
mutuamente, de modo a facilitar a 
aplicação, a execução e o cumprimento na 
prática da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem trabalhar 
em estreita cooperação e assistir-se 
mutuamente e o mais rapidamente 
possível, de modo a facilitar a aplicação, a 
execução e o cumprimento na prática da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 463
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta, de forma célere e eficaz, a 
pedidos de informação devidamente 
justificados e a pedidos de verificação, 
inspeção e investigação por parte das 
respetivas autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas, e 
acionando as medidas adequadas em 
conformidade com as legislações e 
práticas nacionais.
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Or. en

Alteração 464
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente na 
obrigação de, sem demora, dar resposta a 
pedidos de informação e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE e nos artigos relevantes da 
presente diretiva, designadamente em caso 
de abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

Or. de

Alteração 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta, sem demora, a pedidos de 
informação e a pedidos de verificação, 
inspeção e investigação por parte das 
autoridades competentes em relação às 
situações de destacamento referidas no 
artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 96/71/CE e nos 
artigos pertinentes da presente diretiva, 
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abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

designadamente em caso de abusos das 
regras aplicáveis aos trabalhadores 
destacados ou possíveis atividades 
transnacionais ilícitas.

Or. en

Alteração 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta sem demora a pedidos de 
informação devidamente justificados e a 
pedidos de verificação, inspeção e 
investigação por parte das autoridades 
competentes em relação às situações de 
destacamento referidas no artigo 1.º, n.º 3, 
da Diretiva 96/71/CE, designadamente em 
caso de abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 467
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
rapidamente resposta a pedidos de 
informação devidamente justificados e a 
pedidos de verificação, inspeção e 
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parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

investigação por parte das autoridades 
competentes em relação às situações de 
destacamento referidas no artigo 1.º, n.º 3, 
da Diretiva 96/71/CE, designadamente em 
caso de abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

Or. de

Alteração 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta a pedidos de informação 
devidamente justificados e a pedidos de 
verificação, inspeção e investigação por 
parte das autoridades competentes em 
relação às situações de destacamento 
referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
96/71/CE, designadamente em caso de 
abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

2. A cooperação dos Estados-Membros
deve consistir essencialmente em dar 
resposta, sem demora, a pedidos de 
informação devidamente justificados e a 
pedidos de verificação, inspeção e 
investigação por parte das autoridades 
competentes em relação às situações de 
destacamento referidas no artigo 1.º, n.º 3, 
da Diretiva 96/71/CE, designadamente em 
caso de abusos das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas.

Or. en

Alteração 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cooperação dos Estados-Membros
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poderá igualmente incluir o envio e a 
citação e notificação de atos judiciais da 
autoridade requerente.

Or. en

Alteração 470
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional.

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional. Sempre que os 
prestadores de serviços não logrem 
comunicar essas informações, as 
autoridades competentes acionam as 
medidas adequadas no Estado-Membro de 
acolhimento, e, se for caso disso, em 
cooperação com as autoridades 
competentes do Estado de 
estabelecimento.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes nos Estados de acolhimento devem impor as legislações da UE e 
nacionais em matéria de emprego de forma eficaz. Sempre que seja detetada uma infração e, 
por qualquer razão, não seja possível intentar ações judiciais no Estado de acolhimento, 
ambos os Estados devem cooperar a fim de garantir que o prestador de serviços seja 
responsabilizado, remunere devidamente os trabalhadores destacados e enfrente as sanções 
penais pertinentes.
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Alteração 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional.

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às autoridades 
competentes todas as informações 
necessárias para a fiscalização das suas 
atividades, em conformidade com o 
respetivo direito nacional e a Diretiva 
96/71/CE.

Or. en

Alteração 472
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores de serviços estabelecidos no 
seu território comunicam às respetivas 
autoridades competentes todas as 
informações necessárias para a fiscalização 
das suas atividades, em conformidade com 
o respetivo direito nacional.

3. Para responderem a um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar 
rapidamente que os prestadores de 
serviços estabelecidos no seu território 
comunicam às respetivas autoridades 
competentes todas as informações 
necessárias para a fiscalização das suas 
atividades, em conformidade com o 
respetivo direito nacional.

Or. de
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Alteração 473
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa sem 
demora o Estado-Membro requerente para 
que se encontre uma solução.

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa sem 
demora o Estado-Membro requerente para 
que se encontre uma solução. No caso de 
persistência de quaisquer problemas no 
intercâmbio de informações, a Comissão 
trabalhará no sentido de ajudar o 
Estado-Membro a resolver a situação.

Or. cs

Alteração 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução.

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução o mais 
rapidamente possível. Qualquer recusa 
permanente em fornecer os dados 
solicitados constitui uma infração da 
legislação da UE, conforme definido nos 
artigos 258.º e seguintes do TFUE.

Or. en
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Alteração 475
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução.

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução. 
Qualquer recusa permanente em fornecer 
os dados solicitados constitui uma 
infração à legislação da UE, conforme 
definido nos artigos 258.º e seguintes do 
TFUE.

Or. de

Alteração 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução.

4. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou 
para efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução. 
Qualquer recusa permanente em fornecer 
os dados solicitados constitui uma 
infração da legislação da UE, conforme 
definido nos artigos 258.º e seguintes do 
TFUE.

Or. en
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Alteração 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer recusa a longo prazo de 
comunicar os dados solicitados confere ao 
Estado requerente o direito de elaborar 
uma lista, acessível ao público, das 
autoridades que se recusaram a cooperar, 
e a disso informar a Comissão. A 
Comissão mantém uma lista acessível ao 
público das autoridades que lhe tenham 
comunicado não estarem dispostas a 
cooperar com ela.

Or. en

Alteração 478
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido.

1. Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido ou no prazo de 
um mês caso a resposta exija uma 
inspeção no local. No sentido de evitar a 
criação de um calendário de inspeção 
resultante de quaisquer pedidos realizados 
em períodos próximos de fins de semana 
ou de feriados, os prazos são fixados em 
dias úteis.

Or. hu
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Alteração 479
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido.

1. Os Estados-Membros fornecem, por via 
eletrónica, as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros ou pela Comissão 
tão logo quanto possível e num prazo que 
não deve ultrapassar duas semanas a contar 
da receção de um pedido ou no prazo de 
um mês, se a resposta requerer 
necessariamente uma inspeção no local.

Or. cs

Alteração 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve registar os casos em que 
Estados-Membros se recusem a fornecer 
as informações solicitadas, mencionando 
nos registos as autoridades responsáveis 
envolvidas.

Or. en

Alteração 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas.

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas. Este mecanismo de urgência 
deve ser utilizado caso os critérios 
apresentados no artigo 3.º conduzam à 
suspeita de que o trabalhador destacado 
está empregado por uma empresa falsa, 
não é um trabalhador ou não está 
verdadeiramente destacado. Isso não 
impede que as autoridades nacionais e/ou 
as inspeções do país de acolhimento 
tomem medidas imediatas no sentido de 
prevenir, investigar e sancionar a fraude 
social.

Or. en

Alteração 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas.

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
24 horas. Este mecanismo de urgência 
deve ser aplicado caso se suspeite que 
uma determinada empresa não esteja a 
exercer efetivamente atividades 
substanciais no Estado-Membro de 
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estabelecimento, nos termos do artigo 3.º 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 483
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Deve ser usado um mecanismo de 
urgência específico em situações especiais 
em que um Estado-Membro toma 
conhecimento de circunstâncias especiais 
que exigem uma ação urgente. Nestas 
circunstâncias, a informação deve ser 
prestada no prazo de 24 horas.

Deve ser usado um mecanismo de urgência 
específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de 
circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a 
informação deve ser prestada no prazo de 
cinco dias úteis.

Or. hu

Alteração 484
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este procedimento de urgência deve 
igualmente ser utilizado caso os critérios 
apresentados no artigo 3.º conduzam à 
suspeita de que o trabalhador destacado 
está empregado por uma empresa falsa ou 
não está verdadeiramente destacado. Isso 
não impede que as autoridades nacionais 
e/ou a Inspeção do Trabalho do 
Estado-Membro de acolhimento tomem 
medidas imediatas no sentido de prevenir, 
investigar e sancionar a fraude social.
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Or. de

Alteração 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não impede que as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento tomem 
medidas imediatas no sentido de prevenir, 
investigar e sancionar a fraude social.

Or. en

Alteração 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão e os Estados-Membros
devem apoiar as iniciativas conjuntas dos 
parceiros sociais, a nível europeu e 
nacional, que visem criar instrumentos 
comuns destinados a informar as 
empresas e os trabalhadores sobre as 
disposições e condições estabelecidas na 
Diretiva 96/71/CE.

Or. fr

Alteração 487
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas.

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas e em 
rigorosa conformidade com a legislação 
relativa à proteção de dados pessoais.

Or. cs

Alteração 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem 
ser exclusivamente utilizadas para o fim 
ou os fins para que foram solicitadas.

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais.

Or. en

Alteração 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si, em 
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informações que forem trocadas devem 
ser exclusivamente utilizadas para o fim 
ou os fins para que foram solicitadas.

conformidade com a legislação europeia e 
a legislação e as práticas nacionais.

Or. en

Alteração 490
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas.

7. Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar uma estrita confidencialidade 
das informações trocadas entre si. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente utilizadas para o fim ou os 
fins para que foram solicitadas.

Or. de

Alteração 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e as autoridades 
competentes devem cooperar 
estreitamente para analisar dificuldades 
que possam surgir na aplicação do artigo 
3.º, n.º 10, da Diretiva 96/71/CE.

Suprimido

Or. en
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Alteração 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e as autoridades 
competentes devem cooperar estreitamente 
para analisar dificuldades que possam 
surgir na aplicação do artigo 3.º, n.º 10, da 
Diretiva 96/71/CE.

9. Em conformidade com o princípio 
estabelecido no artigo 4.º da 
Diretiva 96/71/CE, a Comissão e as 
autoridades competentes devem cooperar 
estreitamente para analisar dificuldades 
que possam surgir na aplicação da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e as autoridades 
competentes devem cooperar estreitamente 
para analisar dificuldades que possam 
surgir na aplicação do artigo 3.º, n.º 10, da 
Diretiva 96/71/CE.

9. A Comissão e as autoridades 
competentes devem cooperar estreitamente 
para analisar dificuldades na aplicação da 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. A fim de facilitar a assistência mútua 
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e a cooperação transfronteiras, a 
Comissão deve, no prazo de dois anos 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação de 
impacto relativa à viabilidade de um 
sistema de notificação e registo na UE, 
baseado nos e compatível com os sistemas 
existentes nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Função do Estado-Membro de 
estabelecimento

Cooperação entre o Estado-Membro de 
estabelecimento e o Estado-Membro de 
acolhimento

Or. en

Alteração 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Função do Estado-Membro de 
estabelecimento

Função dos Estados-Membros

Or. en
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Alteração 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Função do Estado-Membro de 
estabelecimento

Função dos Estados-Membros

Or. en

Alteração 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. De acordo com os artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, cabe às autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento efetuar a 
inspeção das condições de trabalho, 
devendo o mesmo Estado-Membro 
continuar a controlar, acompanhar e 
adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as legislações e/ou práticas e 
procedimentos administrativos nacionais, 
em relação a trabalhadores destacados no 
seu território.
As autoridades competentes podem 
proceder a verificações e a controlos 
factuais por iniciativa própria, não 
estando vinculadas a quaisquer resultados 
de verificações realizadas pelo 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. en
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Alteração 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve continuar a 
assegurar o controlo e o 
acompanhamento e adotar as medidas de 
supervisão e execução necessárias, em 
conformidade com as legislações, práticas 
e procedimentos administrativos 
nacionais, em relação a trabalhadores 
destacados noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 500
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve continuar a 
assegurar o controlo e o acompanhamento 
e adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as suas disposições legislativas, 
práticas e procedimentos administrativos 
nacionais, em relação a trabalhadores 
destacados noutro Estado-Membro.

1. De acordo com o artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro de 
acolhimento deve continuar a assegurar o 
controlo e o acompanhamento e adotar as 
medidas de supervisão e execução 
necessárias, em conformidade com as 
legislações e/ou práticas e procedimentos 
administrativos nacionais, em relação a 
trabalhadores destacados no seu 
território.
Em conformidade com os princípios 
estabelecidos pelos artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviços 
deve igualmente continuar a assegurar o 
controlo e o acompanhamento e adotar as 
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medidas de supervisão e execução 
necessárias, em conformidade com as 
legislações, práticas e procedimentos 
administrativos nacionais. A fim de 
melhorar a execução, deve apoiar a 
autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento fornecendo, sem 
demora, informação sobre o facto de as 
empresas que efetuam destacamentos
respeitarem, ou não, os critérios mínimos 
definidos nos artigo 3.º da presente 
diretiva e na Diretiva 96/71/CE, ou 
estarem, ou não, autorizadas a efetuar 
esses destacamentos.
Os Estados-Membros que tomem 
conhecimento de que no seu país estejam 
a ser recrutados trabalhadores com a 
intenção exclusiva de os destacar 
diretamente para um terceiro 
Estado-Membro não podem apoiar tais 
atividades e devem informar do facto as 
autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve continuar a 
assegurar o controlo e o 
acompanhamento e adotar as medidas de 
supervisão e execução necessárias, em 
conformidade com as legislações, práticas 
e procedimentos administrativos 
nacionais, em relação a trabalhadores 
destacados noutro Estado-Membro.

1. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve ajudar o 
Estado-Membro onde ocorrer o 
destacamento a garantir a conformidade 
com as condições aplicáveis ao abrigo da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva,
fornecendo, em tempo útil, informação 
sobre se as empresas que efetuam os 
destacamentos satisfazem os critérios 
mínimos definidos no artigo 3.º da 
presente diretiva e na Diretiva 96/71/CE.
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Esta responsabilidade não deve de forma 
alguma reduzir as possibilidades do 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento de acompanhar, controlar e 
tomar quaisquer medidas de supervisão 
ou execução necessárias em 
conformidade com a presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas circunstâncias referidas no artigo 
3.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, o 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve ajudar o 
Estado-Membro onde ocorrer o 
destacamento a garantir a conformidade 
com as condições aplicáveis ao abrigo da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva. 
O Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve, por iniciativa 
própria, comunicar ao Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento quaisquer 
informações relevantes tal como 
especificadas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 9.º, n.º 1, sempre que tome 
conhecimento de factos específicos que 
possam indicar irregularidades.

Suprimido

Or. en

Alteração 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas circunstâncias referidas no artigo 
3.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, o 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve ajudar o 
Estado-Membro onde ocorrer o 
destacamento a garantir a conformidade 
com as condições aplicáveis ao abrigo da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva.
O Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços deve, por iniciativa 
própria, comunicar ao Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento quaisquer 
informações relevantes tal como 
especificadas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 9.º, n.º 1, sempre que tome 
conhecimento de factos específicos que 
possam indicar irregularidades.

2. O Estado-Membro de estabelecimento 
do prestador de serviços deve 
imediatamente, por iniciativa própria ou a 
pedido do Estado-Membro de 
acolhimento, comunicar a este quaisquer 
informações relevantes tal como 
especificadas na presente diretiva ou 
necessárias para o cumprimento do 
disposto no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE. As autoridades 
competentes podem solicitar informações 
por uma razão imperiosa de interesse 
público.

Or. en

Alteração 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou para cada 
prestador de serviços, informações 
respeitantes à legalidade do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como em 
relação à ausência de infrações às regras 
aplicáveis. As autoridades competentes do 

Suprimido
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Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações nos termos 
do artigo 6.º.

Or. en

Alteração 505
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou prestadores de 
serviços, informações respeitantes à 
legalidade do estabelecimento e à boa 
conduta do prestador de serviços, assim 
como em relação à ausência de infrações 
às regras aplicáveis. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento comunicam essas 
informações nos termos do artigo 6.º.

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou prestadores de 
serviços, informações que permitam 
verificar o cumprimento integral da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva. 
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações nos termos 
do artigo 6.º.

Or. de

Alteração 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento podem 
também solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
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estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou para cada 
prestador de serviços, informações 
respeitantes à legalidade do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como em 
relação à ausência de infrações às regras 
aplicáveis. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações nos termos 
do artigo 6.º.

estabelecimento, para cada um dos casos 
de serviços prestados ou prestadores de 
serviços, informações que permitam 
verificar o cumprimento integral da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva, 
incluindo informações respeitantes à 
legalidade do estabelecimento e à boa 
conduta do prestador de serviços, assim 
como em relação à ausência de infrações às 
regras aplicáveis. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento comunicam essas 
informações nos termos do artigo 6.º.

Or. en

Alteração 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Da obrigação prevista nos n.os 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas 
autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento a pedido das autoridades 
competentes do Estado-Membro do 
estabelecimento, nos termos do artigo 10.º 
e em conformidade com as competências 
de supervisão previstas nas legislações, 
práticas e procedimentos administrativos 
desse Estado-Membro, bem como do 
direito da União.

Suprimido

Or. en
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Alteração 508
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Da obrigação prevista nos n.os 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento a 
pedido das autoridades competentes do 
Estado-Membro do estabelecimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

4. Os controlos e verificações devem ser 
efetuados pelas autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Da obrigação prevista nos n.os 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 

4. Os controlos e verificações devem ser 
efetuados pelas autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
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do Estado-Membro de acolhimento a 
pedido das autoridades competentes do 
Estado-Membro do estabelecimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

Estado-Membro.

Or. en

Alteração 510
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Da obrigação prevista nos n.os 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento a 
pedido das autoridades competentes do 
Estado-Membro do estabelecimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

4. Da obrigação prevista nos n.os 1 e 2 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e a controlos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento em que o serviço é prestado. 
Estes controlos e verificações devem, se 
necessário, ser efetuados pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento, nos 
termos do artigo 10.º e em conformidade 
com as competências de supervisão 
previstas nas legislações, práticas e 
procedimentos administrativos desse 
Estado-Membro, bem como do direito da 
União.

Or. fr

Alteração 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador noutro 
Estado-Membro, a inspeção das condições 
de trabalho a efetuar de acordo com a 
Diretiva 96/71/CE cabe às autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento, em 
cooperação com o Estado-Membro de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 512
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar os fundos necessários à 
execução eficiente das verificações e 
controlos.

Or. de

Alteração 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
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1. De acordo com o artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento deve 
continuar a controlar, acompanhar e 
adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade 
com as legislações e/ou práticas e 
procedimentos administrativos nacionais, 
em relação a trabalhadores destacados no 
seu território.
2. Em conformidade com os princípios 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro de 
estabelecimento do prestador de serviços 
deve continuar também a controlar, 
acompanhar e adotar as medidas de 
supervisão e execução necessárias, em 
conformidade com as legislações, práticas 
e procedimentos administrativos 
nacionais.
A fim de melhorar a execução, deve 
apoiar a autoridade competente do 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento fornecendo, em tempo útil, 
informação sobre se as empresas que 
efetuam os destacamentos satisfazem os 
critérios mínimos definidos no artigo 3.º 
da presente diretiva e na 
Diretiva 96/71/CE.
3. Os controlos e verificações devem ser 
efetuados pelas autoridades do 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento nos termos do artigo 10.º e 
em conformidade com as competências de 
supervisão previstas nas legislações, 
práticas e procedimentos administrativos 
desse Estado-Membro.
4. Os Estados-Membros que descobrirem 
trabalhadores recrutados exclusivamente 
para efeitos de destacamento para um 
terceiro Estado-Membro ou para 
trabalhar como falsos trabalhadores 
independentes devem informar sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento.
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5. Os Estados-Membros devem assegurar 
os recursos necessários para garantir 
verificações e controlos eficazes.

Or. en

Alteração 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Durante o período de destacamento de um 
trabalhador noutro Estado-Membro, cabe 
às autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento efetuar a inspeção das 
condições de trabalho. O Estado-Membro 
de acolhimento pode efetuar controlos por 
iniciativa própria, não estando vinculado 
a quaisquer resultados ou controlos 
realizados pelo Estado-Membro de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, com a 
ajuda da Comissão, adotar medidas de 
acompanhamento para desenvolver, 
facilitar e promover o intercâmbio entre os 
funcionários responsáveis pela aplicação 
da cooperação administrativa e da 
assistência mútua, bem como do controlo 

1. Os Estados-Membros devem, com a 
ajuda da Comissão, adotar medidas de 
acompanhamento para desenvolver, 
facilitar e promover o intercâmbio entre os 
parceiros sociais e entre os funcionários 
responsáveis pela aplicação da cooperação 
administrativa e da assistência mútua, bem 



PE504.078v01-00 62/118 AM\924423PT.doc

PT

do cumprimento e da execução das regras 
aplicáveis.

como para garantir o apoio às 
organizações que prestam informações 
aos trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 516
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
recolher e avaliar os dados comunicados 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
devem recolher os dados relevantes 
referentes aos critérios enunciados no 
artigo 3.º, n.º 1, assim como os relativos 
ao pagamento de contribuições para a 
Segurança Social e de impostos pelo 
prestador de serviços.
Os Estados-Membros estão obrigados a 
apresentar regularmente relatórios à 
Comissão. A Comissão Europeia deve 
reunir e publicar regularmente esses 
relatórios.
A Comissão deve, no prazo de dois anos 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação de 
impacto relativa à viabilidade de um 
sistema de notificação e registo na UE, 
baseado nos sistemas existentes nos 
Estados-Membros e compatível com eles.

Or. de
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Alteração 517
Martin Kastler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
compilar e avaliar os dados comunicados 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
devem compilar os dados relevantes 
referentes aos critérios enunciados no 
artigo 3.º, n.º 1, assim como os relativos 
ao pagamento de contribuições para a 
Segurança Social e de impostos pelo 
prestador de serviços.
Os Estados-Membros estão obrigados a 
apresentar regularmente relatórios à 
Comissão Europeia. A Comissão 
Europeia deve reunir esses relatórios de 
forma adequada e publicá-los 
regularmente.

Or. de

Alteração 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
registar os dados pertinentes em aplicação 
do artigo 9.º, n.º 1, alínea a). As 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
devem registar os dados pertinentes a que 
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se refere o artigo 3.º, n.º 1, e no que 
respeita ao pagamento de contribuições 
para a segurança social e de impostos por 
parte do prestador de serviços. As 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e do 
Estado-Membro de estabelecimento 
devem transmitir os dados respetivos à 
Comissão Europeia (Eurostat) para 
efeitos de elaboração de sínteses e de 
publicação periódica de relatórios.

Or. en

Alteração 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento e do 
Estado-Membro de acolhimento recolhem 
e avaliam os dados registados relativos ao 
processo de destacamento.
Os Estados-Membros têm de apresentar 
periodicamente relatórios à Comissão 
Europeia. Por sua vez, a Comissão 
Europeia compila a informação e publica 
periodicamente os seus relatórios.

Or. en

Alteração 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar a necessidade 
de apoio financeiro no intuito de melhorar 
ainda mais a cooperação administrativa e 
reforçar a confiança mútua por intermédio 
de projetos, incluindo a promoção de 
intercâmbios de funcionários e formação, 
bem como de desenvolver, facilitar e 
promover melhores práticas, 
designadamente dos parceiros sociais a 
nível da União, tal como o 
desenvolvimento e a atualização de bases 
de dados ou sítios Web conjuntos que 
contenham informações gerais ou setoriais 
específicas relativas às condições de 
emprego a respeitar.

2. A Comissão deve assegurar o apoio 
financeiro adequado no intuito de melhorar 
ainda mais a cooperação administrativa e 
reforçar a confiança mútua por intermédio 
de projetos, incluindo a promoção de 
intercâmbios de funcionários e formação, 
bem como de desenvolver, facilitar e 
promover melhores práticas, 
designadamente dos parceiros sociais a 
nível da União, tal como o 
desenvolvimento e a atualização de bases 
de dados ou sítios Web conjuntos que 
contenham informações gerais ou setoriais 
específicas relativas às condições de 
emprego a respeitar.

Or. en

Alteração 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar a necessidade 
de apoio financeiro no intuito de melhorar 
ainda mais a cooperação administrativa e 
reforçar a confiança mútua por intermédio 
de projetos, incluindo a promoção de 
intercâmbios de funcionários e formação, 
bem como de desenvolver, facilitar e 
promover melhores práticas, 
designadamente dos parceiros sociais a 
nível da União, tal como o 
desenvolvimento e a atualização de bases 
de dados ou sítios Web conjuntos que 
contenham informações gerais ou setoriais 
específicas relativas às condições de 
emprego a respeitar.

2. A Comissão deve assegurar o apoio 
financeiro adequado no intuito de melhorar 
ainda mais a cooperação administrativa e 
reforçar a confiança mútua por intermédio 
de projetos, incluindo a promoção de 
intercâmbios de funcionários e formação, 
bem como de desenvolver, facilitar e 
promover melhores práticas, 
designadamente dos parceiros sociais a 
nível da União, tal como o 
desenvolvimento e a atualização de bases 
de dados ou sítios Web conjuntos que 
contenham informações gerais ou setoriais 
específicas relativas às condições de 
emprego a respeitar.
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Or. en

Alteração 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros são 
incentivados a estabelecer pontos de 
informação e ajuda prática aos 
trabalhadores destacados, a fim de 
garantir que estes conheçam 
adequadamente os seus direitos. A 
localização dos pontos de informação e a 
cobertura linguística são decididas com 
base numa estimativa dos trabalhadores 
destacados presentes no território do 
Estado-Membro em causa. Esta 
disposição aplica-se tanto ao 
Estado-Membro de estabelecimento como 
ao Estado-Membro de acolhimento, visto 
ser igualmente importante informar o 
trabalhador antes da sua partida e 
durante o período do seu destacamento.

Or. en

Alteração 523
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros são, por 
princípio, livres na escolha e aplicação 
das suas exigências administrativas e 
medidas de controlo.
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Or. de

Alteração 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem, pelo 
menos, impor as exigências administrativas 
e medidas de controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 525
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem impor pelo 
menos as exigências administrativas e 
medidas de controlo que se seguem:

Or. fr

Alteração 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 

1. Os Estados-Membros devem, pelo 
menos, impor as exigências administrativas 
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controlo que se seguem: e medidas de controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem impor pelo 
menos as exigências administrativas e 
medidas de controlo que se seguem:

Or. fr

Alteração 528
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem impor, pelo 
menos, as exigências administrativas e 
medidas de controlo que se seguem:

Or. de

Alteração 529
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 1. Os Estados-Membros têm de impor, pelo 
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exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

menos, as exigências administrativas e 
medidas de controlo que se seguem:

Or. de

Alteração 530
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem, pelo 
menos, impor as exigências administrativas 
e medidas de controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 531
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros devem impor, pelo 
menos, as exigências administrativas e 
medidas de controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 532
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros impõem as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor 
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros impõem
exigências administrativas e medidas de 
controlo eficazes. As medidas devem 
incluir, nomeadamente:

Or. en

Alteração 534
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor
as exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. A fim de reforçar o cumprimento dos 
artigos 3.º e 5.º da Diretiva 96/71/CE, os 
Estados-Membros devem estabelecer
exigências administrativas e medidas de 
controlo, como, por exemplo:

Or. de
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Alteração 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor 
as exigências administrativas e medidas 
de controlo que se seguem:

1. A fim de melhorar a aplicação da 
Diretiva 96/71/CE, os Estados-Membros, 
respeitando plenamente o princípio da 
não-discriminação, podem controlar todos 
os elementos necessários para verificar a 
conformidade com os artigos 3.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE e o artigo 3.º da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

1. Os Estados-Membros podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 
controlo que se seguem:

Or. en

Alteração 537
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem impor as 
exigências administrativas e medidas de 

1. Os Estados-Membros podem, a título de 
exemplo, impor as exigências 
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controlo que se seguem: administrativas e medidas de controlo que 
se seguem:

Or. de

Alteração 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um 
ou mais trabalhadores destacados 
claramente identificáveis e ao seu número 
previsto, à duração programada e à 
localização da sua presença, bem como 
aos serviços que justificam o 
destacamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 539
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 

Suprimido
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prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um 
ou mais trabalhadores destacados 
claramente identificáveis e ao seu número 
previsto, à duração prevista e à 
localização desses trabalhadores, bem 
como aos serviços que justificam o 
destacamento.

Or. hu

Alteração 540
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar no início da prestação de serviços;
esta declaração só pode dizer respeito à
identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao 
seu número previsto, à duração prevista e 
à localização desses trabalhadores, bem 
como aos serviços que justificam o 
destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes antes 
do início do destacamento. Esta declaração 
deve indicar que o prestador de serviços 
foi informado dos termos e condições de 
emprego mínimos definidos pelo artigo 3.º 
da Diretiva 96/71/CE no país onde o 
serviço é prestado e que os irá cumprir. 
Deve ainda fornecer, pelo menos, 
indicações sobre a identidade do prestador 
de serviços, o nome e a morada do 
representante local e mandatário ad litem 
por ele designado, dados sobre a duração 
do destacamento, a data de início, a 
identidade e número dos trabalhadores 
destacados, a atividade exercida pelos 
trabalhadores destacados, bem como o 
seu local de trabalho e morada 
temporária no Estado-Membro de 
acolhimento.

A obrigação de o prestador de serviços 
informar a autoridade competente com a 
maior brevidade possível:
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- se o destacamento não ocorrer, não tiver 
ocorrido ou tiver terminado antes do 
previsto;
- se as atividades tiverem sido 
interrompidas;
- se o trabalhador destacado tiver sido 
afetado pelo seu empregador a outra 
empresa no Estado-Membro de 
estabelecimento, nomeadamente em caso 
de transferência ou de fusão da empresa;

Or. de

Justificação

As informações só podem ser controladas se forem claramente definidas. Além disso, 
facilitam o levantamento estatístico dos trabalhadores destacados e, por conseguinte, a 
verificação do êxito da presente diretiva na consecução dos objetivos definidos.

Alteração 541
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar no início da prestação de serviços; 
esta declaração só pode dizer respeito à
identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao
seu número previsto, à duração 
programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração na 
língua do Estado-Membro de destino às 
autoridades nacionais competentes antes 
do início da prestação de serviços; esta 
declaração tem de conter os seguintes 
dados:

(i) a identidade do prestador de serviços;
(ii) a identidade dos trabalhadores 
destacados;
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(iii) o seu número previsto;
(iv) a duração programada do 
destacamento e o local previsto para a 
prestação do serviço;
(v) o local acessível e claramente 
identificado onde os documentos sujeitos 
a verificação (como contratos de trabalho, 
folhas de vencimento e fichas de horários, 
bem como comprovativos do pagamento 
de salário ou documentos equivalentes) 
serão conservados e facultados, em papel 
ou em formato eletrónico;
(vi) o apelido, nome próprio e morada do 
mandatário ad litem no país de destino, 
ou seja, a pessoa a quem podem ser 
entregues notificações ou documentos 
oficiais que produzam efeitos jurídicos 
sobre o prestador de serviços estabelecido 
noutro Estado-Membro;
(vii) os serviços que justificam o 
destacamento.

A declaração implica obrigação de o 
prestador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro informar imediatamente 
as autoridades nacionais competentes, no 
caso de surgirem alterações aos dados 
constantes da mesma.

Or. de

Alteração 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
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declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar um mês antes 
da prestação de serviços; esta declaração 
diz respeito, nomeadamente:

- à identidade do prestador de serviços;
- ao número previsto e aos dados de 
identificação pessoal dos trabalhadores 
destacados;

- à duração prevista do destacamento;
- ao local em que o serviço é prestado;
- aos serviços que justificam o 
destacamento;

Or. en

Alteração 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar um mês antes da prestação de 
serviços; esta declaração diz respeito, 
nomeadamente:

- à identidade do prestador de serviços, 
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mencionando, designadamente, os seus 
primeiro nome e apelido, local e data de 
nascimento, morada de residência e 
morada de alojamento no Estado de 
acolhimento durante a sua estadia;
- ao número previsto e aos dados de 
identificação pessoal dos trabalhadores 
destacados;
- à duração prevista do destacamento;
- ao local em que o serviço é prestado;
- aos serviços que justificam o 
destacamento;

Or. en

Alteração 544
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes antes 
do início da prestação de serviços; esta 
declaração, feita numa das línguas oficiais 
do Estado-Membro de acolhimento, deve 
dizer respeito pelo menos:

1) à identidade do prestador de serviços;
2) ao número previsto e aos dados de 
identificação pessoal dos trabalhadores 
destacados;
3) à duração prevista do destacamento e ao 
local onde o serviço é prestado;
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4) aos serviços que justificam o 
destacamento.

Esta declaração deve ser atualizada caso 
o conteúdo da informação seja alterado 
antes ou durante a prestação de serviços.

Or. en

Alteração 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento;

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes antes do início da prestação 
de serviços; esta declaração deve dizer 
respeito pelo menos:

(i) À identidade do prestador de serviços;

(ii) Ao número previsto e aos dados de 
identificação pessoal dos trabalhadores 
destacados;
(iii) À duração prevista e ao local da 
prestação de serviços;
(iv) Aos serviços que justificam o 
destacamento;

Or. fr
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Alteração 546
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar no início da prestação de serviços; 
esta declaração só pode dizer respeito à
identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao 
seu número previsto, à duração prevista e 
à localização desses trabalhadores, bem 
como aos serviços que justificam o 
destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes antes 
do início do destacamento; esta declaração 
deve indicar que o prestador de serviços 
foi informado das condições de trabalho 
definidas pelo artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE e que as irá cumprir. 
Deve ainda fornecer, pelo menos, 
indicações sobre a identidade do prestador 
de serviços, o nome e a morada do 
representante local e mandatário ad litem 
por ele designado, dados sobre a duração
do destacamento, a data de início, a 
identidade e número dos trabalhadores 
destacados, a atividade exercida pelos 
trabalhadores destacados, bem como o 
seu local de trabalho e morada 
temporária no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 547
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar no início da prestação de serviços; 

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro Estado-
Membro fazer uma simples declaração às 
autoridades nacionais competentes no 
início da prestação de serviços, na língua 
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esta declaração só pode dizer respeito à
identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao
seu número previsto, à duração 
programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que
justificam o destacamento.

do Estado de acolhimento; esta declaração 
deve incluir a identidade do prestador de 
serviços, a identidade dos trabalhadores 
destacados, o seu número previsto, bem 
como a duração prevista e a localização da 
sua presença, o local no país onde os 
documentos referidos na alínea b) serão 
conservados, o apelido, nome próprio e 
morada de um mandatário ad litem no 
Estado de acolhimento, bem como o setor 
de atividade para o qual os trabalhadores 
deverão ser destacados; o empregador fica 
obrigado a comunicar imediatamente 
qualquer alteração a estes dados.

Or. de

Alteração 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro notificar as autoridades 
nacionais competentes, em inglês ou na 
língua do Estado-Membro de 
acolhimento, antes do início da prestação 
de serviços; esta notificação deve dizer 
respeito, pelo menos, à identidade do 
prestador de serviços, ao número previsto 
de trabalhadores destacados e aos seus 
dados de identificação pessoal, à pessoa 
de contacto designada, ao início, duração 
prevista e localização da sua atividade, e 
aos serviços que justificam o 
destacamento;

Or. en
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Alteração 549
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração 
prévia às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar cinco dias úteis 
antes do início da prestação de serviços; 
esta declaração deve pelo menos dizer 
respeito à identidade do prestador de 
serviços, à presença de um ou mais 
trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento.

Or. en

Alteração 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente
identificáveis e ao seu número previsto, à
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples 
declaração às autoridades nacionais 
competentes antes do início da prestação 
de serviços; esta declaração deve respeitar 
pelo menos à identidade do prestador de 
serviços, ao número previsto de
trabalhadores destacados clara e 
pessoalmente identificáveis, à pessoa de 
contacto designada, ao início, duração 
prevista e local da prestação de serviços, 
bem como aos serviços que justificam o 
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justificam o destacamento; destacamento;
Or. fr

Alteração 551
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 
identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da 
sua presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento;

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes antes 
do início da prestação de serviços; esta 
declaração deve dizer respeito pelo menos
à identidade do prestador de serviços, à 
presença de um ou mais trabalhadores 
destacados claramente identificáveis e ao 
seu número previsto, à duração prevista e 
ao local da prestação de serviços, bem 
como aos serviços que justificam o 
destacamento;

Or. fr

Alteração 552
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma simples
declaração às autoridades nacionais 
competentes, o mais tardar no início da 
prestação de serviços; esta declaração só 
pode dizer respeito à identidade do 
prestador de serviços, à presença de um ou 
mais trabalhadores destacados claramente 

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido num outro 
Estado-Membro fazer uma declaração às 
autoridades nacionais competentes, o mais 
tardar no início da prestação de serviços; 
esta declaração só pode dizer respeito à 
identidade do prestador de serviços, à 
identidade dos trabalhadores destacados 
claramente identificáveis e ao seu número 
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identificáveis e ao seu número previsto, à 
duração programada e à localização da sua 
presença, bem como aos serviços que 
justificam o destacamento;

previsto, à duração prevista e à localização 
da sua presença, bem como aos serviços 
que justificam o destacamento; qualquer 
informação fornecida e relativa a um 
trabalhador deve ser-lhe entregue com 
cópia;

Or. fr

Alteração 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A obrigação de o prestador de 
serviços informar sem demora as 
autoridades nacionais competentes se:
- o destacamento não ocorrer, não tiver 
ocorrido ou tiver terminado antes do 
previsto;
- o serviço que justifica o destacamento 
for interrompido;
- o trabalhador destacado for enviado pelo 
seu empregador para outra empresa, 
nomeadamente em caso de fusão ou de 
transmissão da propriedade da empresa;
- ocorrerem quaisquer outras alterações 
nas informações fornecidas nos termos do 
artigo 9.º, n.º 1, alínea a);

Or. en

Alteração 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período 
de destacamento, de conservar ou 
fornecer, em papel ou em formato 
eletrónico, os documentos seguintes, e/ou 
guardar as suas cópias: contrato de 
trabalho (ou documento equivalente na 
aceção da Diretiva 91/533/CEE, 
incluindo, se for caso disso, as 
informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salários 
ou cópias de documentos equivalentes; 
estes documentos devem ser conservados 
num local acessível e claramente 
identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal 
como o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Suprimido

Or. en

Alteração 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 

(b) A obrigação de conservar ou fornecer 
documentos, e/ou guardar as suas cópias, 
em papel ou em formato eletrónico, às 
autoridades competentes e aos sindicatos, 
no local e durante o período da prestação 
do serviço, até dois anos após o fim deste 
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91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes; estes
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

último. Esta obrigação abrange os 
seguintes documentos:

- Uma cópia do formulário A1 como 
comprovativo da cobertura pela 
segurança social no Estado-Membro de 
origem;
- O contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva);
- Folhas de salário;
- Fichas de horários;
- Comprovativos do pagamento de salários 
ou cópias de documentos equivalentes;
- Uma avaliação dos riscos de segurança e 
saúde no local de trabalho, incluindo as 
medidas de proteção a tomar, em 
conformidade com a Diretiva 89/391/CE;
- Caso o trabalhador destacado seja um 
nacional de um país terceiro, cópias da 
autorização de trabalho e da autorização 
de residência.
Os documentos devem ser conservados 
num local acessível e claramente 
identificado no território do 
Estado-Membro de acolhimento, tal como 
o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é prestado;
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Or. en

Alteração 556
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as 
suas cópias: contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da referida 
diretiva), folhas de salário, fichas de 
horários e comprovativos do pagamento 
de salários ou cópias de documentos 
equivalentes; estes documentos devem ser 
conservados num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal 
como o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento e até dois anos depois da 
prestação do serviço, de conservar ou 
fornecer, em papel ou em formato 
eletrónico, num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal 
como o local de trabalho ou, no caso dos 
trabalhadores móveis, o veículo com o 
qual o serviço é fornecido, especialmente 
os seguintes documentos:

- um comprovativo da identidade do 
trabalhador destacado;
- uma cópia do formulário A1, como 
prova de cobertura da segurança social 
no Estado-Membro de origem;
- o contrato de trabalho (ou um 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo as 
informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva);
- as folhas de vencimento e os 
comprovativos do pagamento de salários;
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- as fichas de horários;
- uma avaliação dos riscos para a 
segurança e para a saúde no local de 
trabalho em conformidade com a Diretiva 
89/391/CE;
- se o trabalhador for nacional de um 
Estado terceiro, cópias da autorização de 
trabalho e da autorização de residência;

Or. de

Alteração 557
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as 
suas cópias: contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da referida 
diretiva), folhas de salário, fichas de 
horários e comprovativos do pagamento 
de salários ou cópias de documentos 
equivalentes; estes documentos devem ser 
conservados num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal como 
o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento e até dois anos depois da 
prestação do serviço, de conservar ou 
fornecer, em papel ou em formato 
eletrónico, num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal como 
o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção, ou, no caso dos trabalhadores 
móveis no setor dos transportes, a base de 
operações ou o veículo com o qual o 
serviço é fornecido, especialmente os 
seguintes documentos:

- uma cópia do formulário A1, como 
prova de cobertura da segurança social 
no Estado-Membro de estabelecimento;
- o contrato de trabalho (ou documento 



PE504.078v01-00 88/118 AM\924423PT.doc

PT

equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo as informações 
adicionais referidas no artigo 4.º da 
referida diretiva);
- as folhas de vencimento e os 
comprovativos do pagamento de salários;
- as fichas de horários;
- uma avaliação dos riscos para a 
segurança e para a saúde no local de 
trabalho em conformidade com a Diretiva 
89/71/CE;
- se o trabalhador destacado for nacional 
de um Estado terceiro, cópias da 
autorização de trabalho e da autorização 
de residência;

Or. de

Alteração 558
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente que contenha as condições de 
trabalho necessárias), folhas de salário, 
fichas de horários e comprovativos do 
pagamento de salários, o formulário A1 
como prova de cobertura da segurança 
social no Estado-Membro de origem, ou
cópias de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
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transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Or. de

Alteração 559
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente que esclareça as condições de 
trabalho necessárias), folhas de salário, 
fichas de horários e comprovativos do 
pagamento de salários, autorização de 
trabalho e autorização de residência, no 
caso de Estados terceiros, o formulário A1 
como prova de cobertura da segurança 
social no Estado-Membro de origem ou 
cópias de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

Or. de

Alteração 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as 
suas cópias: contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da referida 
diretiva), folhas de salário, fichas de 
horários e comprovativos do pagamento 
de salários ou cópias de documentos 
equivalentes; estes documentos devem ser 
conservados num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal 
como o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, e/ou 
guardar cópias do contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção dos 
artigos 2.º, n.º 2, e 4.º da Diretiva 
91/533/CE) num local acessível e 
claramente identificado, tal como o local 
de trabalho ou o estaleiro de construção ou 
ainda, no caso dos trabalhadores móveis no 
setor dos transportes, a base de operações 
ou o veículo com o qual o serviço é 
prestado; a pedido das autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento, outros 
documentos, tais como folhas de salário, 
fichas de horários e comprovativos de 
pagamentos de salários, devem ser 
apresentados dentro do período razoável 
referido no artigo 6.º, n.º 5, pelo 
empregador ou pelos organismos 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento; 

Or. en

Alteração 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
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do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes, formulários com 
informações sobre a inscrição numa rede 
de segurança social no país de origem ou 
dados completos dos contactos do 
organismo de segurança social em que os 
trabalhadores destacados estão inscritos 
durante a sua estadia no Estado-Membro 
de acolhimento (Regulamentos 
883/2004/CE e 987/2009/CE) e certificado 
de aptidão para o trabalho emitido por um 
serviço de medicina no trabalho 
devidamente habilitado do país de origem; 
estes documentos devem ser conservados 
num local acessível e claramente 
identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal como 
o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é prestado;

Or. en

Alteração 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da referida diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
dentro de um prazo razoável, em papel ou 
em formato eletrónico, os documentos 
seguintes, e/ou guardar, à escolha do 
prestador de serviços, cópias dos seguintes 
documentos: contrato de trabalho (ou 
documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, se for 
caso disso, as informações adicionais 
referidas no artigo 4.º da dita diretiva), 
folhas de salário, fichas de horários e 
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documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

comprovativos do pagamento de salário ou 
cópias de documentos equivalentes, 
emitidos nos termos da legislação 
nacional do Estado-Membro de 
estabelecimento; estes documentos devem 
ser conservados num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro de destacamento, tal como 
o local de trabalho ou o estaleiro de 
construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é prestado;

Or. en

Alteração 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), formulários A1, 
autorizações de trabalho e de estadia dos 
nacionais de países terceiros, folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
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veículo com o qual o serviço é prestado;

Or. fr

Alteração 564
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), folhas de 
salário, fichas de horários e comprovativos 
do pagamento de salário ou cópias de 
documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é fornecido;

(b) A obrigação, durante todo o período de 
destacamento, de conservar ou fornecer, 
em papel ou em formato eletrónico, os 
documentos seguintes, e/ou guardar as suas 
cópias: contrato de trabalho (ou documento 
equivalente na aceção da Diretiva 
91/533/CEE, incluindo, se for caso disso, 
as informações adicionais referidas no 
artigo 4.º da dita diretiva), formulários A1, 
folhas de salário, fichas de horários e 
comprovativos do pagamento de salário ou 
cópias de documentos equivalentes; estes 
documentos devem ser conservados num 
local acessível e claramente identificado no 
território do Estado-Membro de 
destacamento, tal como o local de trabalho 
ou o estaleiro de construção ou ainda, no 
caso dos trabalhadores móveis no setor dos 
transportes, a base de operações ou o 
veículo com o qual o serviço é prestado;

Or. fr

Alteração 565
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) A obrigação de o prestador de 
serviços fornecer informação à 
autoridade competente com a maior 
brevidade possível:
- se o destacamento não ocorrer, não tiver 
ocorrido ou tenha terminado antes do 
previsto;
- se as atividades forem interrompidas;
- se o trabalhador destacado foi afetado 
pelo seu empregador a outra empresa no 
Estado-Membro de estabelecimento, 
nomeadamente em caso de transferência 
ou de fusão da empresa;

Or. de

Alteração 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na 
alínea b) se estes não forem 
excessivamente longos e se apresentarem 
sob a forma de formulários normalizados;

Suprimido

Or. en

Alteração 567
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na 
alínea b) se estes não forem 
excessivamente longos e se apresentarem 
sob a forma de formulários normalizados;

(c) A tradução de todos os documentos 
pertinentes, bem como dos formulários 
normalizados e não normalizados, 
independentemente da extensão do 
documento ou do formulário em causa;

Or. de

Alteração 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) A obrigação de traduzir os documentos 
referidos na alínea b) nas línguas oficiais 
da UE solicitadas;

Or. en

Alteração 569
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) Tradução dos documentos referidos na
alínea b) na língua oficial da UE 
desejada.
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Or. de

Alteração 570
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de
formulários normalizados;

(c) Tradução dos documentos referidos na 
alínea b);

Or. de

Alteração 571
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) A obrigação de traduzir os documentos 
referidos na alínea b) numa das línguas 
oficiais do Estado de acolhimento;

Or. fr

Alteração 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) A tradução dos documentos referidos 
na alínea b) numa das línguas oficiais do 
Estado de acolhimento;

Or. fr

Alteração 573
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de
formulários normalizados;

(c) Tradução dos documentos referidos na 
alínea b) numa língua oficial do 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 574
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se tal for considerado necessário pela 
autoridade ou instância competente do 
Estado-Membro de acolhimento;

Or. en
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Alteração 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados; os custos da 
tradução não serão suportados pelos 
empregadores;

Or. en

Alteração 576
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) A possibilidade de pedir a tradução dos
documentos referidos na alínea b) se estes 
não forem excessivamente longos e se 
apresentarem sob a forma de formulários 
normalizados;

Or. en

Alteração 577
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Pode justificar-se a obrigação de 
traduzir os documentos referidos na alínea 
b) se estes não forem excessivamente 
longos e se apresentarem sob a forma de 
formulários normalizados;

(c) A possibilidade de pedir a tradução dos
documentos referidos na alínea b) se estes 
não forem excessivamente longos e se 
apresentarem sob a forma de formulários 
normalizados;

Or. en

Alteração 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento pode exigir que os 
documentos referidos na alínea b) e 
outros documentos obrigatórios sejam 
fornecidos sem demora às autoridades 
nacionais competentes.

Or. en

Alteração 579
Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 

Suprimido
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o período em que são prestados os 
serviços.

Or. de

Alteração 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) Se necessário, designar uma pessoa de 
contacto para negociar em nome do 
empregador com os parceiros sociais no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços. 
O representante ou a pessoa de contacto 
pode ser qualquer pessoa escolhida pelo 
empregador ou pela organização patronal 
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do Estado-Membro de estabelecimento de 
que o empregador seja membro.

Or. en

Alteração 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A possibilidade de designar, se 
necessário, uma pessoa de contacto para 
representar o empregador no 
Estado-Membro de acolhimento onde 
ocorre o destacamento, em conformidade 
com a legislação e as práticas nacionais, 
durante o período em que são prestados os 
serviços.

Or. en

Alteração 583
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A possibilidade de designar uma pessoa
de contacto à qual as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento possam dirigir-se 
diretamente para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.
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Or. en

Alteração 584
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A possibilidade de solicitar a 
designação de uma pessoa de contacto 
para negociar, se necessário, em nome do 
empregador com os parceiros sociais no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

Or. en

Alteração 585
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A possibilidade de solicitar a 
designação de uma pessoa de contacto 
para negociar, se necessário, em nome do 
empregador com os parceiros sociais no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

Or. en
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Alteração 586
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa 
de contacto para negociar, se necessário, 
em nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A possibilidade de pedir a designação 
de uma pessoa de contacto para negociar, 
se necessário, em nome do empregador 
com os parceiros sociais no 
Estado-Membro de acolhimento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, durante o período em 
que são prestados os serviços.

Or. hu

Alteração 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal com residência no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, durante o período de 
destacamento e até um ano depois da 
prestação de serviços, para se ocupar de 
processos administrativos e judiciais e
para negociar, se necessário, em nome do 
empregador com os parceiros sociais no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

Or. en
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Alteração 588
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal estabelecido no 
Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, durante o período em que 
são prestados os serviços, para negociar e 
celebrar convenções coletivas, se 
necessário, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, em nome 
do empregador com os parceiros sociais 
desse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 589
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal ou mandatado que 
assuma as funções do prestador de 
serviços no Estado-Membro de 
acolhimento e na pessoa do qual a 
empresa de envio possa ser validamente 
notificada e citada.

Or. de

Alteração 590
Mitro Repo
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal. Incumbe ao 
representante legal ocupar-se de 
processos judiciais e administrativos e 
negociar, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, se 
necessário, em nome do empregador com 
os parceiros sociais no Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento, durante o 
período em que são prestados os serviços.

Or. en

Alteração 591
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com a autoridade ou 
instância competente do Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, durante o período em 
que são prestados os serviços.

Or. en

Alteração 592
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante 
o período em que são prestados os 
serviços.

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para agir na qualidade de 
representante legal ou negociar, se 
necessário, em nome do empregador com 
os parceiros sociais no Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais.

Or. en

Justificação

Em muitos dos Estados-Membros em que é exigida a designação de uma pessoa de contacto, 
esta não tem como função «negociar» com os parceiros sociais do Estado-Membro de 
acolhimento, mas antes servir de ponto de contacto e fonte de informação (na qualidade de 
representante). A referência exclusiva à negociação pode interferir com os sistemas 
nacionais de negociação coletiva. Assim, deve ficar explicitamente estabelecido que a função 
da pessoa de contacto pode, alternativamente ou também, consistir em agir na qualidade de 
representante.

Alteração 593
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A obrigação de designar um 
representante legal ou mandatado que 
assuma as funções do prestador de 
serviços no Estado-Membro de 
acolhimento e em cujo domicílio a 
empresa de envio possa ser validamente 
notificada e citada. As funções do 
representante incluem a obrigação de
negociar, se necessário, em nome do 
empregador, com os parceiros sociais no 
Estado-Membro de acolhimento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, durante o período em 
que são prestados os serviços.
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Or. de

Alteração 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto que as autoridades competentes 
do Estado-Membro possam contactar e 
que tenha autorização para negociar, se 
necessário, em nome do empregador com 
os parceiros sociais no Estado-Membro 
onde ocorre o destacamento, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, durante o período em
que são prestados os serviços.

Or. en

Alteração 595
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) A obrigação de designar uma pessoa de 
contacto para negociar, se necessário, em 
nome do empregador com os parceiros 
sociais no Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, durante o 
período em que são prestados os serviços.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl
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Justificação

Alteração linguística (apenas diz respeito à versão em língua polaca).

Alteração 596
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os Estados-Membros podem, 
respeitando o artigo 56.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia e 
em conformidade com as respetivas 
legislações nacionais, impor outras 
exigências administrativas e medidas de 
controlo.

Or. de

Alteração 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Outras exigências administrativas e 
medidas de controlo sem as quais as 
autoridades competentes não possam 
desempenhar com eficácia a sua função 
supervisora. Estas exigências devem ser 
divulgadas publicamente.

Or. en

Alteração 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska



AM\924423PT.doc 109/118 PE504.078v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A imposição de outras medidas 
nacionais de controlo ou dos documentos 
referidos no n.º 1, alínea b), fica sujeita à 
aprovação prévia da Comissão Europeia e 
limitada ao objetivo de verificar o 
cumprimento das condições de emprego 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE.

Or. en

Alteração 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros impõem as 
necessárias exigências administrativas e 
as medidas de controlo referidas no n.º 1, 
de forma não discriminatória, justificada 
e proporcional.

Or. en

Alteração 600
Liisa Jaakonsaari, Serpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Medidas destinadas a combater a 
economia paralela, como a obrigação de 
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atribuir um número de identificação fiscal 
ao trabalhador.

Or. en

Alteração 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros são livres de 
adotar outras exigências administrativas e 
medidas de controlo que não os elementos 
especificados nas alíneas b) e c), no 
respeito pelos princípios da 
proporcionalidade e da necessidade da 
UE e sob condição de as darem a 
conhecer aos prestadores de serviços de 
forma exata, clara e acessível;

Or. fr

Alteração 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidades 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser facilmente 
cumpridos pelas empresas, à distância e 
tanto quanto possível por via eletrónica.

Suprimido

Or. en



AM\924423PT.doc 111/118 PE504.078v01-00

PT

Alteração 603
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidade 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser facilmente
cumpridos pelas empresas, à distância e 
tanto quanto possível por via eletrónica.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidades 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser cumpridos pelas 
empresas, à distância e tanto quanto 
possível por via eletrónica.

Or. de

Alteração 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidades 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser facilmente
cumpridos pelas empresas, à distância e
tanto quanto possível por via eletrónica.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os procedimentos e formalidades 
respeitantes ao destacamento dos 
trabalhadores possam ser cumpridos pelas 
empresas, à distância e tanto quanto 
possível por via eletrónica.

Or. en

Alteração 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas 
a necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da 
experiência adquirida e da eficácia do 
sistema de cooperação e intercâmbio de 
informações, a elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, a definição 
de princípios comuns ou de normas para 
as inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
os progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais 
alterações.

Suprimido

Or. en

Alteração 606
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, deve ser revista a 
eficácia das medidas nacionais, à luz da 
experiência adquirida e da eficácia do 
sistema de cooperação e intercâmbio de 
informações, a elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, a definição 
de princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
os progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais alterações.

Or. de
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Alteração 607
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, deve ser revista a 
eficácia dos sistemas nacionais de 
controlo, à luz da experiência adquirida 
com o sistema de cooperação e intercâmbio 
de informações, a elaboração de 
documentos normalizados mais uniformes, 
a definição de princípios comuns ou de 
normas para as inspeções a realizar no 
âmbito do destacamento de trabalhadores, 
bem como os progressos tecnológicos, com 
vista a propor, se necessário, eventuais 
alterações.

Or. de

Alteração 608
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a recomendação de 
princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
os progressos tecnológicos, com vista a, se 
necessário, adotar recomendações para
alterações relativamente aos 
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Estados-Membros.

Or. de

Alteração 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, a aplicação de 
medidas nacionais deve ser revista pela 
Comissão Europeia à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
da elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, da definição 
de princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
dos progressos tecnológicos, com vista a 
avaliar a necessidade e viabilidade de um 
sistema digital de notificação prévia a 
nível da UE e a propor, se necessário, 
eventuais alterações.

Or. en

Alteração 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação 

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, a aplicação de 
medidas nacionais deve ser revista à luz 
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de medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

da experiência adquirida e da eficácia do 
sistema de cooperação e intercâmbio de 
informações, da elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, da definição 
de princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
dos progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais alterações.

Or. fr

Alteração 611
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação 
de medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, a aplicação de 
medidas nacionais deve ser revista à luz 
da experiência adquirida e da eficácia do 
sistema de cooperação e intercâmbio de 
informações, da elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, da definição 
de princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
dos progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais alterações.

Or. fr

Alteração 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
a elaboração de documentos normalizados 
mais uniformes, a definição de princípios 
comuns ou de normas para as inspeções a 
realizar no âmbito do destacamento de 
trabalhadores, bem como os progressos 
tecnológicos, com vista a propor, se 
necessário, eventuais alterações.

3. No prazo de três anos a contar da data 
referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
eficácia e a pertinência da aplicação de 
medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistema de 
cooperação e intercâmbio de informações, 
da elaboração de documentos 
normalizados mais uniformes, da definição 
de princípios comuns ou de normas para as 
inspeções a realizar no âmbito do 
destacamento de trabalhadores, bem como 
dos progressos tecnológicos, com vista a 
propor, se necessário, eventuais alterações.

Or. en

Alteração 613
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador, a inspeção às 
condições de trabalho cabe às autoridades 
ou organismos responsáveis do 
Estado-Membro de acolhimento, os quais 
podem proceder a verificações factuais e 
controlos por iniciativa própria, não 
sendo vinculativos os resultados de 
controlos anteriores;

Or. de

Alteração 614
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador, a inspeção às 
condições de trabalho cabe às autoridades 
ou organismos responsáveis do 
Estado-Membro de acolhimento, os quais 
podem proceder a verificações factuais e
controlos por iniciativa própria.

Or. de

Alteração 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Estado-Membro de 
estabelecimento e o Estado-Membro onde 
ocorre o destacamento têm competência 
para verificar a regularidade das relações 
laborais e das condições de trabalho. Nos 
casos de interpretações contraditórias, 
prevalece a lei do Estado-Membro onde 
ocorre o destacamento.

Or. en

Alteração 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador, a inspeção das 
condições de trabalho incumbe às 
autoridades ou ao organismo competente 
do Estado-Membro onde ocorre o 
destacamento. Podem proceder a 
verificações factuais e controlos por 
iniciativa própria e não estão vinculados a 
quaisquer resultados de verificações ou 
controlos realizados pelo Estado-Membro
de estabelecimento.

Or. en

Alteração 617
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
A fim de poder executar de forma 
sustentável as medidas nacionais de 
controlo, é necessário que os prestadores 
de serviços estabelecidos num outro 
Estado-Membro, em caso de 
destacamento de trabalhadores, designem 
um mandatário ad litem no país de 
destino. Ao mandatário ad litem podem 
ser entregues notificações ou documentos 
oficiais que produzam efeitos jurídicos 
sobre o prestador de serviços estabelecido 
noutro Estado-Membro.

Or. de


