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Alteração 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

 Inspeções Controlos e inspeções

Or. en

Alteração 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e na 
presente diretiva, e as suas corretas 
aplicação e execução.
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Or. en

Alteração 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na diretiva de execução e as 
suas corretas aplicação e execução.

Or. en

Alteração 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 1. Os Estados-Membros devem garantir a 
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aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.

Or. fr

Alteração 622
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e a sua 
correta aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.
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o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

Or. de

Alteração 623
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e a sua 
correta aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.

Or. de
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Alteração 624
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo eficazes e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.

Or. en

Alteração 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
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garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.

Or. fr

Alteração 626
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente 
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução.
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problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

Or. fr

Alteração 627
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim 
de garantir o respeito das disposições e 
regras estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e 
a sua correta aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve
identificar os setores de atividade no 
respetivo território nos quais se concentra o 
emprego de trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços. Deve ter em conta 
aspetos como a realização de grandes 
projetos de infraestrutura, problemas e 
necessidades de setores específicos e o 
historial de infrações, bem como a 
vulnerabilidade de certos grupos de 
trabalhadores.

1. As autoridades nacionais competentes 
dos Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
eficientes no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções podem basear-se numa avaliação 
do risco que as autoridades competentes 
poderão elaborar regularmente. A 
avaliação de risco pode identificar os 
setores de atividade nos quais se concentra, 
no respetivo território, o emprego de 
trabalhadores destacados para a prestação 
de serviços. Poderá ter em conta aspetos 
como a realização de grandes projetos de 
infraestrutura, problemas e necessidades de 
setores específicos e o historial de 
infrações, bem como a vulnerabilidade de 
certos grupos de trabalhadores. Os 
Estados-Membros continuarão a ter o 
direito de realizar inspeções aleatórias.

Or. de

Alteração 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções devem basear-se principalmente
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve
identificar os setores de atividade nos quais 
se concentra, no respetivo território, o 
emprego de trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços. Deve ter em conta 
aspetos como a realização de grandes 
projetos de infraestrutura, problemas e 
necessidades de setores específicos e o 
historial de infrações, bem como a 
vulnerabilidade de certos grupos de 
trabalhadores.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim de 
garantir o respeito das disposições e regras 
estabelecidas na Diretiva 96/71/CE e as 
suas corretas aplicação e execução. Estas 
inspeções podem basear-se nomeadamente
numa avaliação do risco a elaborar 
regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco pode
identificar os setores de atividade nos quais 
se concentra, no respetivo território, o 
emprego de trabalhadores destacados para 
a prestação de serviços. Pode ter 
nomeadamente em conta aspetos como a 
realização de grandes projetos de 
infraestrutura, problemas e necessidades de 
setores específicos e o historial de 
infrações, bem como a vulnerabilidade de 
certos grupos de trabalhadores.

Or. fr

Alteração 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de medidas de verificação e de 
mecanismos de controlo adequados e a 
realização de inspeções eficazes e 
apropriadas no respetivo território, a fim 
de garantir o respeito das disposições e 
regras estabelecidas na Diretiva 96/71/CE 

1. A fim de reforçar o respeito dos 
artigos 3.º e 5.º da Diretiva 96/71/CE e de 
garantir as suas eficazes aplicação e 
execução, os Estados-Membros de 
acolhimento devem garantir a aplicação 
de verificações e de mecanismos de 
controlo eficazes e a realização de 
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e as suas corretas aplicação e execução. 
Estas inspeções devem basear-se 
principalmente numa avaliação do risco a 
elaborar regularmente pelas autoridades 
competentes. A avaliação de risco deve 
identificar os setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Deve ter em 
conta aspetos como a realização de 
grandes projetos de infraestrutura, 
problemas e necessidades de setores 
específicos e o historial de infrações, bem 
como a vulnerabilidade de certos grupos 
de trabalhadores.

inspeções eficazes e apropriadas no 
respetivo território.

A fim de tornar possível a realização de 
verificações e controlos eficazes, os 
Estados-Membros devem, nomeadamente,
impor os seguintes requisitos: 

Or. en

Alteração 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) A obrigação de um prestador de 
serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro de fazer uma declaração 
em papel ou em formato eletrónico, na 
língua do Estado-Membro de 
acolhimento, dirigida às autoridades 
nacionais competentes antes do início da 
prestação do serviço, de modo a que a 
referida declaração forneça, no mínimo, 
as informações necessárias para que se 
realizem controlos factuais no local de 
trabalho.
A declaração deve incluir, 
nomeadamente, informações que 
permitam a identificação inequívoca do 
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prestador de serviços, da pessoa de 
contacto designada a que se refere a 
alínea e), dos trabalhadores destacados, 
bem como informações referentes ao 
início do destacamento e respetiva 
duração prevista, à localização dos locais 
de trabalho e os serviços que justificam o 
destacamento; devem ser igualmente 
incluídas informações sobre a 
eventualidade de o trabalhador destacado 
ter sido afetado pelo seu empregador a 
outra empresa no Estado-Membro de 
estabelecimento, nomeadamente em caso 
de transferência ou de fusão da empresa.
Quaisquer alterações subsequentes a estes 
dados devem ser declaradas sem demora; 
esta obrigação também é aplicável a 
empresas na aceção do artigo 1.º, n.º 3, 
alínea c), da Diretiva 96/71/CE.

Or. en

Alteração 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação de conservar ou fornecer 
e/ou guardar cópias, em papel ou em 
formato eletrónico, dos documentos de 
trabalho necessários, de modo a permitir 
controlos factuais no local de trabalho. Os 
documentos de trabalho incluem, 
nomeadamente, o contrato de trabalho 
(ou documento equivalente na aceção da 
Diretiva 91/533/CEE, incluindo, quando 
aplicável ou relevante, as informações 
adicionais referidas no artigo 4.º da dita 
diretiva), folhas de salário, fichas de 
horários onde conste o início, o fim e a 
duração do horário de trabalho diário, o 
formulário A1 comprovando a cobertura 
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pela segurança social no Estado-Membro 
de acolhimento, documentos relativos à 
saúde e segurança no trabalho, incluindo 
a exigida avaliação de riscos para a saúde 
e a segurança no trabalho em 
conformidade com a Diretiva 89/391/CE, 
quando o trabalhador destacado é 
nacional de um país terceiro, cópias da 
licença de trabalho e da licença de 
residência, bem como comprovativos do 
pagamento de salários ou cópias de 
documentos equivalentes durante o 
período de destacamento, que devem ser 
conservados num local acessível e 
claramente identificado no território do 
Estado-Membro, tal como o local de 
trabalho ou o estaleiro de construção, ou 
ainda, no caso dos trabalhadores móveis 
no setor dos transportes, na base de 
operações ou no veículo com o qual o 
serviço é prestado;

Or. en

Alteração 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) A obrigação de entregar, a pedido das 
autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento, e num prazo razoável após o 
destacamento, os documentos referidos na 
alínea b);

Or. en

Alteração 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) A tradução dos documentos referidos 
na alínea b) para a língua do 
Estado-Membro de acolhimento;

Or. en

Alteração 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e) A obrigação de designar um 
representante legal ou mandatado para 
negociar e celebrar contratos, quando 
necessário, em nome do empregador, com 
os parceiros sociais no Estado-Membro 
para onde é feito o destacamento, em 
conformidade com a legislação e prática 
nacionais, ou com as autoridades públicas 
relevantes, e/ou quem pode ser contactado 
pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro e quem está autorizado a 
receber serviço;

Or. en

Alteração 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros requisitos administrativos e 
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medidas de controlo sem os quais os 
órgãos competentes nos Estados-Membros
não podem desempenhar eficazmente a 
sua tarefa de supervisão e quando esta 
não possa ser cumprida recorrendo a 
medidas menos restritivas.

Or. en

Alteração 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e devem afetar os 
recursos necessários para assegurar essas 
inspeções e controlos; devem assegurar 
que os procedimentos e as formalidades 
relativas ao destacamento de 
trabalhadores podem ser concluídos pelas 
empresas, à distância e através de meios 
eletrónicos tanto quanto possível, e que 
todos os requisitos administrativos estão 
publicamente disponíveis para os 
prestadores de serviços e são 
regularmente atualizados.

Or. en

Alteração 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE não sejam 
discriminatórios e devem afetar os 
recursos necessários para assegurar essas 
inspeções e controlos.

Or. en

Alteração 638
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não são
discriminatórios e devem afetar os 
recursos necessários para assegurar essas 
inspeções e controlos.

Or. de

Alteração 639
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados e que não se tornam 
um encargo adicional para os 
empregadores nem para os empregados.
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Or. en

Alteração 640
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados. Poderão continuar a 
realizar inspeções e controlos aleatórios.

Or. de

Alteração 641
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios.

Or. de

Alteração 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não 
sejam discriminatórios e/ou 
desproporcionados.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções e os controlos de 
cumprimento não sejam discriminatórios 
e/ou desproporcionados.

Or. en

Alteração 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No fim de cada inspeção, a autoridade 
competente fornece um documento que 
inclui, pelo menos, o nome e o endereço 
da empresa inspecionada, os dados de 
identificação da autoridade competente, 
os dias em que foi efetuada a inspeção, a 
base jurídica para a medida de controlo 
aplicada, uma justificação sobre a 
necessidade e a proporcionalidade, a 
pedido da empresa inspecionada -
informação quanto à existência de 
matérias abrangidas pelo sigilo comercial, 
uma descrição de fraude detetada ou 
informação de que não foi detetada 
fraude, bem como quaisquer outras 
informações pertinentes. A empresa 
inspecionada tem o direito de apresentar 
observações a respeito das conclusões 
incluídas no documento. A empresa 
inspecionada recebe uma cópia do 
documento.

Or. en
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Alteração 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas de controlo da aplicação 
da Diretiva 96/71/CE e de deteção de 
abusos relativamente ao destacamento de 
trabalhadores devem ser consideradas 
disposições de ordem pública na aceção 
da declaração n.º 10 relativa ao artigo 3.º, 
n.º 10, da Diretiva 96/71/CE, registada 
nas atas do Conselho da União Europeia 
aquando da adoção da Diretiva 96/71/CE. 
As disposições dos Estados-Membros para 
combater o trabalho não declarado e 
impedir o dumping social não podem ser 
restringidas com base num potencial 
entrave à liberdade de prestação de 
serviços, desde que não sejam 
protecionistas ou discriminatórias.

Or. en

Alteração 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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 
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destacamento de trabalhadores, bem como 
os progressos tecnológicos, sociais e 
económicos do destacamento, com vista a 
propor, se necessário, eventuais 
alterações que assegurem um controlo 
eficaz das condições de emprego pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Durante o período de destacamento 
de um trabalhador, a inspeção às 
condições de trabalho cabe às autoridades 
ou organismo responsáveis do 
Estado-Membro de acolhimento. 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 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os métodos e os mecanismos de 
inspeção destinados a controlar as regras 
definidas na Diretiva 96/71/CE e a detetar 
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violações das regras de destacamento ou 
abusos para outros fins que não sejam a 
livre prestação de serviços fazem parte do 
núcleo de disposições de ordem pública, 
como formulado na declaração n.º 10 do 
Conselho. As regras obrigatórias dos 
Estados-Membros para combater o 
trabalho não declarado e para evitar o 
dumping social, relativamente ao 
recrutamento laboral transfronteiriço, 
não podem ser restringidas meramente 
por poderem prejudicar a livre prestação 
de serviços.

Or. en

Alteração 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam necessárias informações no 
decurso das inspeções e à luz dos critérios 
definidos no artigo 3.º, o Estado-Membro 
onde é prestado o serviço e o 
Estado-Membro de estabelecimento devem 
agir em conformidade com as regras de 
cooperação administrativa, isto é, as 
autoridades competentes devem cooperar 
segundo as regras e os princípios 
estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º.

3. Caso sejam necessárias informações no 
decurso das inspeções e à luz dos critérios 
definidos no artigo 3.º, o Estado-Membro 
onde é prestado o serviço e o 
Estado-Membro de estabelecimento devem 
agir em conformidade com as regras de 
cooperação administrativa, isto é, as 
autoridades competentes devem cooperar 
segundo as regras e os princípios 
estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º da 
diretiva de execução.

Or. en

Alteração 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Em conformidade com as regras 
relativas a cooperação administrativa, o 
Estado-Membro de estabelecimento tem a 
obrigação de fornecer informação 
necessária. O constante incumprimento 
desta disposição será considerado como 
uma infração nos termos da legislação da 
UE.

Or. en

Alteração 650
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

4. Nos Estados-Membros em que os 
regulamentos e a jurisprudência nacionais 
relativamente às condições de emprego 
dos trabalhadores destacados, tal como 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, especialmente as remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
resultam das negociações bilaterais entre 
o empregador e o empregado, sendo que 
as partes em negociação só podem 
controlar a aplicação das condições de 
emprego relevantes dos trabalhadores 
destacados, em conformidade com as 
disposições legais nacionais existentes, se 
puderem garantir o cumprimento dos 
direitos e obrigações decorrentes da 
presente diretiva, bem como da Diretiva 
96/71/CE. Neste contexto, a aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade são relevantes para 
garantir uma transposição eficiente das 
diretivas para as disposições nacionais 
dos Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 651
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial as remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, em especial 
remunerações salariais mínimas e o tempo 
de trabalho, são da responsabilidade dos 
gestores e da mão-de-obra, estes podem 
também controlar, ao nível adequado e 
segundo as condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados.

Or. de

Alteração 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da 
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96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

Diretiva 96/71/CE, em especial 
remunerações salariais mínimas e o tempo 
de trabalho, são da responsabilidade dos 
gestores e da mão-de-obra, estes podem 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 653
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial as remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, em especial 
remunerações salariais mínimas e o tempo 
de trabalho, são da responsabilidade dos 
gestores e da mão-de-obra, estes podem 
também controlar, ao nível adequado e 
segundo as condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados.

Or. de
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Alteração 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, em especial 
remunerações salariais mínimas e o tempo 
de trabalho, são da responsabilidade dos 
gestores e da mão-de-obra, estes podem 
também controlar, ao nível adequado e 
segundo as condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Justificação

É impossível avaliar pormenorizadamente, no que toca aos gestores e à mão de obra, se as 
respetivas ações têm em consideração um «nível adequado de proteção», pelo que esta 
disposição restritiva deve, por razões de clareza jurídica, ser eliminada.

Alteração 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
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referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

referidas no artigo 3.º da diretiva de 
execução, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

Or. en

Alteração 656
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos Estados-Membros em que, de 
acordo com a legislação e práticas 
nacionais, a definição das condições de 
emprego dos trabalhadores destacados 
referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, em especial remunerações 
salariais mínimas e o tempo de trabalho, 
são da responsabilidade dos gestores e da 
mão-de-obra, estes podem também 
controlar, ao nível adequado e segundo as 
condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação das 
condições de emprego relevantes dos 
trabalhadores destacados, desde que seja 
garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros em que as 
inspeções do trabalho não são 
competentes em matéria de controlo e 
supervisão das condições de trabalho e de 
emprego dos trabalhadores destacados 
podem, a título excecional, após consulta 
dos parceiros sociais a nível nacional, 
estabelecer ou manter disposições que 
garantam o respeito dessas condições 
desde que essas disposições proporcionem
às pessoas em causa um grau adequado de 
proteção, equivalente ao resultante da
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva.

5. Nos termos do artigo 5.º da 
Diretiva 96/71/CE e no pleno respeito dos 
diferentes modelos de mercado de 
trabalho, os Estados-Membros têm direito 
a recorrer a um vasto conjunto de
disposições em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais, a fim de 
garantir às pessoas em causa um grau 
adequado de proteção, conforme definido 
pela Diretiva 96/71/CE e pela presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 658
Traian Ungureanu

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros em que as 
inspeções do trabalho não são competentes 
em matéria de controlo e supervisão das 
condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores destacados podem, a título 
excecional, após consulta dos parceiros 
sociais a nível nacional, estabelecer ou 
manter disposições que garantam o 

5. Os Estados-Membros em que as 
inspeções do trabalho não são competentes 
em matéria de controlo e supervisão das 
condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores destacados podem, a título 
excecional, após consulta prévia aos
parceiros sociais a nível nacional, criar, 
modificar ou manter os procedimentos e 
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respeito dessas condições desde que essas 
disposições proporcionem às pessoas em 
causa um grau adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva.

mecanismos necessários para garantir o 
respeito dessas condições. É preciso que 
estes procedimentos e mecanismos 
proporcionem às pessoas em causa um 
grau adequado de proteção, equivalente ao 
resultante da Diretiva 96/71/CE e da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 659
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades de fiscalização 
nacionais devem, sem demora, denunciar 
às autoridades nacionais encarregadas 
dos procedimentos judiciais e ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) qualquer fraude verificada 
durante os controlos executados nos 
termos da presente diretiva.

Or. fr

Alteração 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pelo artigo 6.º da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem garantir a 
existência de mecanismos eficazes que 
permitam aos trabalhadores destacados 
apresentar queixas contra os seus 

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pelo artigo 6.º da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva, 
os Estados-Membros devem garantir a 
existência de mecanismos eficazes que 
permitam aos trabalhadores destacados 
apresentar queixas contra os seus 
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empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no 
Estado-Membro em cujo território os 
trabalhadores estão ou estiveram 
destacados, sempre que considerarem ter 
sofrido perdas ou danos em resultado do 
incumprimento das regras aplicáveis, 
mesmo após o termo da relação no quadro 
da qual essa falta foi alegadamente 
cometida.

empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, seja no Estado-Membro de 
estabelecimento da empresa ou no 
Estado-Membro de acolhimento, mesmo 
após o termo da relação no quadro da qual 
essa falta foi alegadamente cometida.

Or. en

Alteração 661
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pelo artigo 6.º da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem garantir a 
existência de mecanismos eficazes que 
permitam aos trabalhadores destacados 
apresentar queixas contra os seus 
empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no Estado-
Membro em cujo território os trabalhadores 
estão ou estiveram destacados, sempre que 
considerarem ter sofrido perdas ou danos 
em resultado do incumprimento das regras 
aplicáveis, mesmo após o termo da relação 
no quadro da qual essa falta foi 
alegadamente cometida.

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pela presente diretiva e pela
Diretiva 96/71/CE, os Estados-Membros
devem garantir a existência de mecanismos 
eficazes que permitam aos trabalhadores 
destacados apresentar queixas contra os 
seus empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no Estado-
Membro em cujo território os trabalhadores 
estão ou estiveram destacados, sempre que 
considerarem ter sofrido perdas ou danos 
em resultado do incumprimento das regras 
aplicáveis, mesmo após o termo da relação 
no quadro da qual essa falta foi 
alegadamente cometida.

Or. de

Alteração 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pelo artigo 6.º da Diretiva 
96/71/CE e da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem garantir a 
existência de mecanismos eficazes que 
permitam aos trabalhadores destacados 
apresentar queixas contra os seus 
empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no Estado-
Membro em cujo território os trabalhadores 
estão ou estiveram destacados, sempre que 
considerarem ter sofrido perdas ou danos 
em resultado do incumprimento das regras 
aplicáveis, mesmo após o termo da relação 
no quadro da qual essa falta foi 
alegadamente cometida.

1. Com vista à execução das obrigações 
impostas pela presente diretiva e pela
Diretiva 96/71/CE, os Estados-Membros
devem garantir a existência de mecanismos 
eficazes que permitam aos trabalhadores 
destacados apresentar queixas contra os 
seus empregadores diretamente e 
desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no Estado-
Membro em cujo território os trabalhadores 
estão ou estiveram destacados, sempre que 
considerarem ter sofrido perdas ou danos 
em resultado do incumprimento das regras 
aplicáveis, mesmo após o termo da relação 
no quadro da qual essa falta foi 
alegadamente cometida.

Or. en

Alteração 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 

Suprimido
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processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na Diretiva 
96/71/CE, possam intervir, em nome ou 
em apoio do trabalhador destacado ou do 
seu empregador, em processos judiciais ou 
administrativos previstos no intuito de 
exigir a aplicação e/ou execução das 
obrigações impostas pela presente diretiva 
e pela Diretiva 96/71/CE. Os sindicatos 
têm o direito de exercer ação coletiva com 
vista a assegurar o cumprimento dos 
requisitos da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE e a possibilidade de 
exercer ação representativa em nome dos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 665
Thomas Händel
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, têm um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na 
Diretiva 96/71/CE, podem intervir, em 
nome ou em apoio do trabalhador 
destacado ou do seu empregador, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva. Aos sindicatos 
assiste o direito à ação coletiva para 
aplicação das disposições da presente 
diretiva e da Diretiva 96/71/CE. Além 
disso, aos mesmos pode ser concedida a 
legitimidade processual para atuar em 
defesa do interesse dos trabalhadores 
destacados.

Or. de

Alteração 666
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
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disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, sem 
prejuízo dos sistemas nacionais de 
relações laborais e da autonomia dos 
parceiros sociais, em processos judiciais 
ou administrativos previstos no intuito de 
exigir a aplicação e/ou execução das 
obrigações impostas pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 667
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com o seu consentimento 
expresso, em processos judiciais ou 
administrativos previstos no intuito de 
exigir a aplicação e/ou execução das 
obrigações impostas pela presente diretiva.

Or. cs

Alteração 668
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, têm um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na 
Diretiva 96/71/CE, podem intervir, em 
nome ou em apoio do trabalhador 
destacado ou do seu empregador, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. de

Alteração 669
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na 
Diretiva 96/71/CE, possam intervir, em 
nome ou em apoio do trabalhador 
destacado ou do seu empregador, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en
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Alteração 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva e na Diretiva 
96/71/CE, possam intervir, em nome ou 
em apoio do trabalhador destacado ou do 
seu empregador, e com a sua aprovação, 
em processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sindicatos e outras partes terceiras, 
tais como associações, organizações e 
outras entidades jurídicas que, de acordo 
com os critérios estabelecidos na respetiva 
legislação nacional, tenham um interesse 
legítimo em garantir o cumprimento do 
disposto na presente diretiva, possam 
intervir, em nome ou em apoio do 
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trabalhador destacado ou do seu 
empregador, e com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

trabalhador destacado ou do seu 
empregador, só com a sua aprovação, em 
processos judiciais ou administrativos 
previstos no intuito de exigir a aplicação 
e/ou execução das obrigações impostas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais, 
caso sejam mais favoráveis do que o 
estipulado na alínea a), e de todas as 
disposições nacionais nos termos das 
quais as partes de convenções coletivas 
cumprem as mesmas.

Or. en

Alteração 673
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 

4. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
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de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais, 
caso sejam mais favoráveis do que o 
estipulado na alínea a), e de todas as 
disposições nacionais nos termos das 
quais as partes de convenções coletivas 
cumprem as mesmas.

Or. de

Alteração 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais, 
bem como às disposições nacionais 
segundo as quais as partes das 
convenções coletivas executam as 
referidas convenções.

Or. en

Alteração 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem 
prejuízo de disposições nacionais relativas 
aos prazos de prescrição ou aos prazos 
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previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais.

previstos para intentar esse tipo de ações e 
de regras processuais nacionais em matéria 
de representação e defesa nos tribunais. 
Contudo, as regras processuais nacionais 
devem prever um período mínimo de, pelo 
menos, seis meses para a apresentação de 
uma reclamação.

Or. en

Alteração 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os trabalhadores destacados que 
intentem processos judiciais ou 
administrativos não devem receber
qualquer tratamento desfavorável por 
parte do empregador. Aos trabalhadores 
destacados nacionais de países terceiros 
deve ser concedido o direito de residir na 
UE até o processo estar concluído.

Or. en

Alteração 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber:

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados ou os organismos que atuem 
em seu nome possam reclamar e receber
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quaisquer pagamentos que lhes sejam 
devidos.

Or. en

Alteração 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber:

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados ou organismos que atuem em 
seu nome possam reclamar e receber 
quaisquer pagamentos que lhes sejam 
devidos, incluindo, nomeadamente:

Or. en

Alteração 679
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber:

Os Estados-Membros devem garantir a 
existência dos mecanismos necessários 
para assegurar que os trabalhadores 
destacados possam receber: essa exigência 
inclui, pelo menos:

Or. de

Alteração 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 681
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas e/ou contribuições devidas a 
fundos comuns ou instituições de 
parceiros sociais, em virtude das 
condições de emprego previstas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Justificação

A presente diretiva prevê fortes mecanismos de execução que protegem os direitos e os 
interesses dos trabalhadores destacados. É importante salientar que, nos termos dos 
artigos 3.º e 11.º, os Estados-Membros têm a obrigação de assegurar a proteção de todos os 
aspetos relacionados com o pagamento, a tributação e a segurança social dos trabalhadores 
destacados e devem cooperar com os intervenientes relevantes para garantir o respeito destes 
direitos.

Alteração 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas e/ou contribuições devidas a 
fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 683
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas e/ou contribuições devidas a 
fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 684
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso e 
seus complementos, bem como os 
componentes da segurança social, 
incluindo juros, devidos em virtude das 
condições de emprego previstas no artigo 
3.º da Diretiva 96/71/CE;
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Or. de

Alteração 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas em virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso e 
benefícios relacionados, pagamentos da 
segurança social, etc., incluindo juros;

Or. en

Alteração 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração 
líquida ou à qualidade do alojamento, 
retidos ou deduzidos dos salários pelo 
alojamento fornecido pelo empregador.

Suprimido

Or. en

Alteração 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração 
líquida ou à qualidade do alojamento, 
retidos ou deduzidos dos salários pelo 
alojamento fornecido pelo empregador.

(b) O reembolso de quaisquer montantes 
excessivos em relação à remuneração ou à 
qualidade do alojamento, retidos ou 
deduzidos dos salários pelo alojamento 
fornecido pelo empregador.

Or. en

Alteração 688
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quaisquer retroativos ou 
reembolsos de taxas ou contribuições para 
a segurança social indevidamente retidas 
do salário do trabalhador.

Or. en

Justificação

A presente diretiva prevê fortes mecanismos de execução que protegem os direitos e os 
interesses dos trabalhadores destacados. É importante salientar que, nos termos dos 
artigos 3.º e 11.º, os Estados-Membros têm a obrigação de assegurar a proteção de todos os 
aspetos relacionados com o pagamento, a tributação e a segurança social dos trabalhadores 
destacados e devem cooperar com os intervenientes relevantes para garantir o respeito destes 
direitos.

Alteração 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quaisquer retroativos ou 
reembolsos de taxas ou contribuições para 
a segurança social indevidamente retidas 
do salário do trabalhador.

Or. en

Alteração 690
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quaisquer retroativos ou 
reembolsos de taxas ou contribuições para 
a segurança social indevidamente retidas 
do salário do trabalhador.

Or. en

Alteração 691
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento.

O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento, bem como nos 
casos em que sejam empregados falsos 
trabalhadores independentes numa base 
transfronteiriça.

Or. de
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Alteração 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento.

O disposto no presente número aplica-se 
igualmente nos casos em que os 
trabalhadores destacados tenham 
regressado ao Estado-Membro no qual 
ocorreu o destacamento e também aos 
casos de falsos estatutos de trabalhadores 
por conta própria.

Or. en

Alteração 693
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os mecanismos referidos no n.º 5 
podem incluir um sistema que preveja, de 
forma não-discriminatória e no que 
respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
território do Estado-Membro de 
acolhimento, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou 
agência de colocação) é um 
subcontratante direto possa, para além ou 
em substituição do empregador, ser 
responsabilizado, pelo trabalhador 
destacado e/ou fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento dos montantes descritos 
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no n.º 5. 

Or. en

Alteração 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Subcontratação - Responsabilidade 

solidária 
1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
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seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve , em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
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da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Or. en

Alteração 695
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Subcontratação - Responsabilidade 
solidária 

Suprimido

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
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seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
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aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. hu

Alteração 696
Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
 Subcontratação - Responsabilidade 

solidária 
1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
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de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário. 
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados. 
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
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Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. fi

Alteração 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Subcontratação - Responsabilidade 

solidária 
1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
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medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
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não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve , em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Or. en

Alteração 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Subcontratação - Responsabilidade 

solidária 
1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa Diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
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salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.
3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
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podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.
4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve, em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se necessário, 
eventuais alterações.

Or. en

Alteração 699
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Suprimido

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
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organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Or. hu

Alteração 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Suprimido
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(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Or. en

Alteração 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 

Suprimido
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trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Or. en

Alteração 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 

Suprimido
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sociais, pelo não-pagamento do seguinte:
(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Or. en

Alteração 703
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Suprimido

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
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salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Or. en

Alteração 704
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de trabalho 
temporário ou agência de colocação) é um 
subcontratante direto possa, para além ou 
em substituição do empregador, ser 
responsabilizado, pelo trabalhador 
destacado e/ou fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
pode prever, de forma não-discriminatória 
e no que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

Or. en

Justificação

Uma minoria de Estados-Membros aplica a responsabilidade solidária nas cadeias de 



PE504.094v02-00 62/130 AM\925205PT.doc

PT

subcontratação. Impor esse enquadramento jurídico aos Estados-Membros que não têm essa 
tradição prejudica os sistemas de relações de trabalho estabelecidos eficazmente. Os 
Estados-Membros têm de assegurar a plena proteção dos direitos de todos os trabalhadores, 
mas, ao procederem à transposição da presente diretiva para a legislação nacional, cabe-
lhes identificar os meios mais adequados e eficazes para esse efeito no respetivo contexto 
social e jurídico nacional.

Alteração 705
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

1. Cada Estado-Membro deve adotar as 
medidas necessárias para garantir, de 
forma não-discriminatória, que o 
contratante que encarregue outra 
empresa de realizar uma empreitada ou 
de prestar um serviço será responsável 
pelas obrigações relativas aos créditos 
resultantes do contrato laboral que 
incumbam a essa empresa, a um 
subcontratante, ou a uma agência de 
colocação de trabalhadores contratada 
pelo empresário ou por um 
subcontratante, e/ou a fundos comuns ou 
a organizações de parceiros sociais, como 
um fiador que tenha prescindido da 
obrigação de uma queixa prévia.

Caso existam disposições mais rigorosas 
ao nível nacional, prevalecerá a aplicação 
dessas mesmas disposições.

Or. de

Alteração 706
Heinz K. Becker
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma empresa que esteja a instruir 
diretamente outra empresa através da 
prestação de serviços em seu nome é 
responsabilizada pelo seu subcontratante 
direto relativamente a:

Or. en

Alteração 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 

1. Cada Estado-Membro deve, de forma 
não discriminatória, tomar as medidas 
necessárias para assegurar que uma 
empresa que designa outra para prestar 
serviços é responsável, além e/ou em vez 
do empregador, pelas obrigações dessa 
empresa, subcontratante ou empregador 
de mão-de-obra designado por essa 
empresa.
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(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

Or. en

Alteração 708
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma empresa que designa outra empresa 
para prestar serviços seja responsável, 
além e/ou em vez do empregador, pelas 
obrigações dessa empresa, subcontratante 
ou empregador de mão-de-obra designado 
por essa empresa. Este facto não deve, de 
forma alguma, impedir a aplicação de 
regras mais rigorosas já existentes a nível 
nacional nem a introdução das mesmas.

Or. en

Alteração 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo 
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que 
uma empresa que esteja a instruir 
diretamente outra empresa através da 
prestação de serviços em seu nome é 
responsabilizada pelo seu subcontratante 
direto relativamente a: 

Or. en

Alteração 710
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da 
Diretiva 96/71/CE, para todas as situações 
de destacamento abrangidas pelo
artigo 1.º, n.º 3, dessa diretiva, o 
Estado-Membro deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que o empregador direto é responsável 
pelo pagamento de quaisquer 
remunerações em atraso, tal como prevê o 
artigo 11.º, n.º 5-A, pelo reembolso de 
custos excessivos, de acordo com o 
artigo 11.º, n.º 5-B, por quaisquer 
retroativos ou reembolsos de taxas ou 
contribuições para a segurança social.  
Tudo isto deve também estar garantido 
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contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

após o regresso do empregado ao seu país 
natal ou a outro Estado-Membro. Os 
EstadosMembros podem aplicar regras 
mais rigorosas a nível nacional ou 
introduzir as mesmas.

Or. en

Alteração 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma 
não-discriminatória e no que respeita à 
proteção dos direitos equivalentes dos 
trabalhadores de subcontratantes diretos 
estabelecidos no seu território, que o 
contratante do qual o empregador 
(prestador de serviços, empresa de 
trabalho temporário ou agência de 
colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado, pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos 
comuns ou organizações de parceiros 
sociais, pelo não-pagamento do seguinte:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que o empregador direto é responsável 
pelo pagamento de quaisquer 
remunerações em atraso, tal como prevê o 
artigo 11.º, n.º 5-A, pelo reembolso de 
custos excessivos, de acordo com o 
artigo 11.º, n.º 5-B, por quaisquer 
retroativos ou reembolsos de taxas ou 
contribuições para a segurança social.  
Tudo isto deve também estar garantido 
após o regresso do empregado ao seu país
natal ou a outro Estado-Membro. Os 
Estados-Membros podem aplicar regras 
mais rigorosas a nível nacional ou 
introduzir as mesmas.

Or. en
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Alteração 712
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa Diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não discriminatória 
e no que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou 
agência de colocação) é um 
subcontratante direto possa, para além ou 
em substituição do empregador, ser 
responsabilizado pelo trabalhador 
destacado e/ou fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa Diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não 
discriminatória, a proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território. Estas regras específicas 
aplicam-se ao não-pagamento do seguinte:

Or. fr

Alteração 713
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa Diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não discriminatória 
e no que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa Diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não discriminatória 
e no que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
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subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

subcontratantes estabelecidos no seu 
território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
ou indireto possa, para além ou em 
substituição do empregador, ser 
responsabilizado pelo trabalhador 
destacado e/ou fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

Or. fr

Alteração 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às atividades de 
construção referidas no anexo da Diretiva 
96/71/CE, para todas as situações de 
destacamento abrangidas pelo artigo 1.º, 
n.º 3, dessa Diretiva, o Estado-Membro 
deve garantir, de forma não discriminatória 
e no que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

1. Para todas as situações de destacamento 
abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 3, da
Diretiva 96/71/CE, o Estado-Membro deve 
garantir, de forma não discriminatória e no 
que respeita à proteção dos direitos 
equivalentes dos trabalhadores de 
subcontratantes diretos estabelecidos no 
seu território, que o contratante do qual o 
empregador (prestador de serviços, 
empresa de trabalho temporário ou agência 
de colocação) é um subcontratante direto 
possa, para além ou em substituição do 
empregador, ser responsabilizado pelo 
trabalhador destacado e/ou fundos comuns 
ou organizações de parceiros sociais, pelo 
não-pagamento do seguinte:

Or. fr
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Alteração 715
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. de

Alteração 716
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. de

Alteração 717
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em Suprimido
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atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 720
Marek Henryk Migalski

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 721
Phil Bennion

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações em atraso 
devidas e/ou contribuições devidas a 
fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais previstas no artigo 3.º, 
n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;
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Or. en

Alteração 722
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais mínimas e/ou contribuições 
devidas para fundos comuns ou 
organizações de parceiros sociais, na 
medida em que estejam abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE;

(a) Quaisquer remunerações líquidas em 
atraso correspondentes às remunerações 
salariais e/ou contribuições devidas para 
fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais, na medida em que 
estejam abrangidas pelo artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/71/CE;

Or. en

Alteração 723
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Quaisquer despesas em atraso com 
viagens, alimentação e alojamento 
indevidamente retidos pelo empregador.

Or. en

Alteração 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Quaisquer despesas em atraso com 
viagens, alimentação e alojamento 
indevidamente retidos pelo empregador.

Or. en

Alteração 725
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O reembolso de quaisquer 
montantes excessivos em relação à 
remuneração líquida ou à qualidade do 
alojamento, retidos ou deduzidos dos 
salários pelo alojamento fornecido pelo 
empregador; e ainda

Or. en

Alteração 726
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. de
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Alteração 727
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. de

Alteração 728
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. en

Alteração 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido



AM\925205PT.doc 75/130 PE504.094v02-00

PT

Or. en

Alteração 730
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos 
de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do 
seu salário.

Suprimido

Or. en

Alteração 731
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos de 
taxas ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidas do seu salário.

(b) Quaisquer retroativos ou reembolsos de 
taxas ou contribuições para a segurança 
social indevidamente retidas do salário do 
trabalhador.

Or. en

Alteração 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este facto não deve, de forma alguma, 
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impedir a aplicação de regras mais 
rigorosas já existentes a nível nacional 
nem a introdução das mesmas.

Or. en

Alteração 733
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. de

Alteração 734
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. de

Alteração 735
Mitro Repo
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 

Suprimido
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relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Or. en

Alteração 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 739
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
respetivo subcontratante.

Suprimido

Or. en

Alteração 740
Csaba Őry
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. hu

Alteração 741
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 

Suprimido
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principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. de

Alteração 742
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. de
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Alteração 743
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. en

Alteração 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 

Suprimido
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de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 

Suprimido
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trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. en

Alteração 747
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, não-
discriminatória e proporcionada. Podem 
implicar as medidas preventivas adotadas 
pelo contratante relativas à prova, 
fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. de

Alteração 748
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 

Suprimido
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tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Or. en

Alteração 749
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não 
deva ser responsabilizado nos termos do 
n.º 1. Estes sistemas devem ser aplicados 
de forma transparente, 
não-discriminatória e proporcionada. 
Podem implicar as medidas preventivas 
adotadas pelo contratante relativas à 
prova, fornecida pelo subcontratante, das 
principais condições de trabalho 
aplicadas aos trabalhadores destacados, 
tal como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadamente folhas 
de salário e pagamento de salários, o 
respeito das obrigações da segurança 
social e/ou em matéria de fiscalidade no 
Estado-Membro de estabelecimento e o 
cumprimento das regras aplicáveis aos 
trabalhadores destacados.

Suprimido

Or. en
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Alteração 750
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não deva 
ser responsabilizado nos termos do n.º 1. 
Estes sistemas devem ser aplicados de 
forma transparente, não-discriminatória e 
proporcionada. Podem implicar as medidas 
preventivas adotadas pelo contratante 
relativas à prova, fornecida pelo 
subcontratante, das principais condições de 
trabalho aplicadas aos trabalhadores 
destacados, tal como referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, do Diretiva 96/71/CE, 
designadamente folhas de salário e 
pagamento de salários, o respeito das 
obrigações da segurança social e/ou em 
matéria de fiscalidade no Estado-Membro 
de estabelecimento e o cumprimento das 
regras aplicáveis aos trabalhadores 
destacados.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
um contratante que tenha dado provas de 
ter agido com a diligência devida não deva 
ser responsabilizado nos termos do n.º 1. 
Estes sistemas devem ser aplicados de 
forma transparente, não-discriminatória e 
proporcionada. Podem implicar as medidas 
preventivas adotadas pelo contratante 
relativas à prova, fornecida pelo 
subcontratante, das principais condições de 
trabalho aplicadas aos trabalhadores 
destacados, tal como referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, 
designadamente folhas de salário e 
pagamento de salários, o respeito das 
obrigações da segurança social e/ou em 
matéria de fiscalidade no Estado-Membro 
de estabelecimento e o cumprimento das 
regras aplicáveis ou que o subcontratante 
e o contratante notifiquem as autoridades 
para que estas últimas possam realizar os 
respetivos controlos.

Or. en

Justificação

As medidas preventivas podem ser substituídas por um sistema que dê às autoridades acesso 
total e imediato a todas as informações do subcontratante relativamente ao respeito das 
obrigações da segurança social e em matéria de fiscalidade no Estado-Membro de 
estabelecimento e o cumprimento das regras aplicáveis aos trabalhadores destacados.

Alteração 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.os 1 e 2 do presente artigo 
aplicam-se igualmente ao cliente final 
perante o seu contratante, com exceção 
dos clientes particulares.

Or. fr

Alteração 752
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. hu

Alteração 753
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. de

Alteração 754
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 

Suprimido
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não deva ser responsabilizado.

Or. en

Alteração 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. en

Alteração 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no Suprimido
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respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Or. en

Alteração 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. en
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Alteração 758
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não deva ser responsabilizado.

Suprimido

Or. en

Alteração 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria 
de responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 

Suprimido
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prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, 
podem determinar que um contratante 
que tenha agido com a diligência devida, 
tal como definido na legislação nacional, 
não seja responsabilizado.

Or. fr

Alteração 760
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria de 
responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da 
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE. Nestes casos, podem 
determinar que um contratante que tenha 
agido com a diligência devida, tal como 
definido na legislação nacional, não deva 
ser responsabilizado.

3. Os Estados-Membros podem, no 
respeito do direito da União e de forma 
não-discriminatória e proporcionada, 
estabelecer regras nacionais em matéria de 
responsabilidade mais rigorosas no que 
respeita ao âmbito e à extensão da
responsabilidade do subcontratante. Os 
Estados-Membros podem também, em 
conformidade com o direito da União, 
prever essa responsabilidade noutros 
setores que não os mencionados no anexo 
da Diretiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 761
Csaba Őry

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Suprimido

Or. hu

Alteração 762
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no artigo 
20.º, a Comissão deve, em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a 
nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Suprimido

Or. de

Alteração 763
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve, em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 

Suprimido
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artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Or. en

Alteração 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve, em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Suprimido

Or. en

Alteração 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve , em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Suprimido

Or. en
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Alteração 766
Marek Henryk Migalski

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve , em consulta 
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente 
artigo com vista a propor, se for 
necessário, eventuais alterações.

Suprimido

Or. en

Alteração 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve, em consulta
com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais a nível da UE, proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

4. Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, o Conselho e o Parlamento 
Europeu, em cooperação com a 
Comissão, e depois de terem consultado os 
parceiros sociais, devem proceder à revisão 
da aplicação do disposto no presente artigo 
com vista a propor, se for necessário, 
eventuais alterações.

Or. en

Alteração 768
Thomas Mann
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os restantes números do artigo 12.º 
não se aplicam aos Estados-Membros que 
já tenham introduzido na sua legislação 
laboral uma responsabilidade geral das
empresas, que disponham de um 
procedimento para certificar a legalidade 
das empresas, e que tenham estipulado 
um valor-limite juridicamente vinculativo 
para a obrigação de responsabilidade 
geral dos empreiteiros para todos os 
ramos da segurança social.

Or. de

Alteração 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sistemas existentes em matéria de 
cumprimento da cadeia de abastecimento 
já em vigor nos Estados-Membros que 
providenciem melhores condições e 
proteção aos trabalhadores não devem 
ser, de forma alguma, restringidos pelas 
disposições da presente diretiva.

Or. en

Alteração 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Subcontratação e responsabilidade
1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma empresa que designa um 
subcontratante para prestar serviços é 
responsável, além e/ou em vez desse 
subcontratante, pelas obrigações desse 
mesmo subcontratante e de quaisquer 
outros intermediários.
2. Este facto não deve, de forma alguma, 
impedir a aplicação de regras mais 
rigorosas já existentes a nível nacional 
nem a introdução das mesmas.
3. Os Estados-Membros podem limitar a 
subcontratação vertical a três níveis, 
desde que a limitação não seja 
discriminatória.

Or. en

Alteração 771
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Subcontratação e responsabilidade

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma empresa que designa um 
subcontratante para prestar serviços é 
responsável, além e/ou em vez desse 
subcontratante, pelas obrigações desse 
mesmo subcontratante e de quaisquer 
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outros intermediários.
2. Este facto não deve, de forma alguma, 
impedir a aplicação de regras mais 
rigorosas já existentes a nível nacional 
nem a introdução das mesmas.
3. Os Estados-Membros devem limitar a 
subcontratação vertical a três níveis, 
desde que a limitação não seja 
discriminatória.

Or. en

Alteração 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas impostas em caso de 
incumprimento das regras aplicáveis num 
Estado-Membro a um prestador de serviços 
estabelecido noutro Estado-Membro.

1. Sem prejuízo dos meios que estão ou 
podem ser definidos pela legislação da 
União, os princípios de assistência mútua e 
reconhecimento, bem como as medidas e 
procedimentos previstos pelo presente 
artigo, aplicam-se à execução 
transfronteiras de coimas e sanções 
administrativas, relativamente a situações 
de trabalhadores destacados em 
conformidade com a presente diretiva e 
com a Diretiva 96/71/CE, impostas em 
caso de incumprimento das regras 
aplicáveis, em matéria de destacamento de 
trabalhadores, num Estado-Membro a um 
prestador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro Estado-
Membro a execução de uma sanção ou a 
cobrança de uma coima , assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como 
contribuições retroativas da segurança 
social nos termos do Regulamento 
n.º 987/2009/CE ou a notificação da 
decisão que impõe uma sanção ou coima 
ou segurança social retroativa nos termos 
do Regulamento n.º 987/2009/CE.

Or. en

Alteração 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro Estado-
Membro a execução de uma sanção ou a 
cobrança de uma coima , assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro Estado-
Membro a execução de uma sanção ou a 
cobrança de uma coima, assim como 
contribuições retroativas da segurança 
social ou a notificação da decisão que 
impõe uma sanção ou coima ou segurança 
social retroativa.
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Or. en

Alteração 775
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como 
contribuições retroativas da segurança 
social ou a notificação da decisão que 
impõe uma sanção ou coima ou 
segurança social retroativa.

Or. de

Alteração 776
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima.
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práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

Or. de

Alteração 777
Georges Bach

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da mesma da decisão que 
impõe uma sanção ou coima.

Or. en

Alteração 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
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no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas 
ou decisões idênticas.

no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima.

Or. fr

Alteração 779
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que impõe uma 
sanção ou coima, na medida em que as 
práticas legislativas, regulamentares e 
administrativas vigentes no 
Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas ou 
decisões idênticas.

2. A autoridade requerente pode, em 
conformidade com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro 
Estado-Membro a execução de uma sanção 
ou a cobrança de uma coima, ou de 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como a notificação da decisão 
que impõe uma sanção ou coima, na 
medida em que as práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas vigentes 
no Estado-Membro da autoridade requerida 
permitam essa ação em caso de queixas ou 
decisões idênticas.

Or. de

Alteração 780
Thomas Mann
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de infrações ou contravenções 
puníveis num Estado-Membro à luz das 
obrigações previstas na diretiva relativa 
ao destacamento, não se aplica o princípio 
da reciprocidade.

Or. de

Alteração 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente no 
Estado-Membro requerente deve garantir 
que o pedido de execução ou cobrança de 
uma sanção ou coima ou a notificação de 
uma decisão que imponha uma sanção ou 
coima é feito segundo as regras vigentes 
nesse Estado-Membro, ao passo que a 
autoridade requerida competente deve 
garantir que essa cobrança, execução ou 
notificação no Estado-Membro requerido 
é feita de acordo com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em 
vigor neste último.

Suprimido

Or. en

Alteração 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente no 
Estado-Membro requerente deve garantir 
que o pedido de execução ou cobrança de 
uma sanção ou coima ou a notificação de 
uma decisão que imponha uma sanção ou 
coima é feito segundo as regras vigentes 
nesse Estado-Membro, ao passo que a 
autoridade requerida competente deve 
garantir que essa cobrança, execução ou 
notificação no Estado-Membro requerido 
é feita de acordo com práticas legislativas, 
regulamentares e administrativas em 
vigor neste último.

Suprimido

Or. en

Alteração 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode 
requerer a execução de uma sanção ou a 
cobrança de uma coima, assim como a 
notificação da decisão que imponha uma 
sanção ou coima se e enquanto essa 
sanção ou coima, bem como a queixa 
correspondente e/ou o instrumento que 
permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for 
contestada nesse Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\925205PT.doc 105/130 PE504.094v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação da 
decisão que imponha uma sanção ou coima 
se e enquanto essa sanção ou coima, bem 
como a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro.

A autoridade requerente tem que justificar 
o facto de requerer a execução de uma 
sanção ou a cobrança de uma coima ou 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como a notificação da decisão 
que imponha uma sanção ou coima se e 
enquanto essa sanção ou coima, bem como 
a queixa correspondente e/ou o instrumento 
que permite a sua execução no Estado-
Membro requerente, for contestada nesse 
Estado-Membro, exceto se for possível 
efetuar a execução no Estado-Membro 
requerido.

Or. en

Alteração 785
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação da 
decisão que imponha uma sanção ou coima 
se e enquanto essa sanção ou coima, bem 
como a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro.

A autoridade requerente não pode requerer 
a execução de uma sanção ou a cobrança 
de uma coima, assim como a notificação da 
decisão que imponha uma sanção ou coima 
se e enquanto essa sanção ou coima, bem 
como a queixa correspondente e/ou o 
instrumento que permite a sua execução no 
Estado-Membro requerente, for contestada 
nesse Estado-Membro. Esta regra não se 
aplica nos casos em que a legislação do 
Estado-Membro de acolhimento permite 
essa execução ou cobrança.

Or. de
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Alteração 786
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso se constate, no decorrer do processo, 
que o prestador de serviços não se 
encontra estabelecido no Estado-Membro 
de estabelecimento, ou que o endereço ou 
outros dados da empresa são incorretos, o 
processo não deve ser encerrado por 
motivos de ordem formal, devendo as 
autoridades competentes investigar o caso 
e procurar identificar a pessoa singular 
ou coletiva responsável pelo 
destacamento.

Or. de

Alteração 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, a autoridade requerente pode 
solicitar uma medida cautelar de 
congelamento e confisco de bens a fim de 
limitar o risco de não cobrança antes da 
decisão final, em conformidade com a 
Diretiva (…) sobre o congelamento e o 
confisco do produto do crime na União 
Europeia. Os Estados-Membros de 
acolhimento podem ainda permitir uma 
inscrição automática dos trabalhadores 
em causa no sistema de segurança social 
do Estado-Membro de acolhimento.

Or. en
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Alteração 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso venha a ser descoberto que o 
prestador de serviços não está 
efetivamente estabelecido no 
Estado-Membro do suposto 
estabelecimento, ou que a morada ou 
dados da empresa são falsos, as 
autoridades competentes não devem 
concluir o processo por razões formais, 
devendo, pelo contrário, investigar mais o 
assunto de modo a determinar a 
identidade da pessoa singular ou coletiva 
responsável pelo destacamento.

Or. en

Alteração 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

Após o pedido, pela autoridade requerente, 
de execução de uma sanção ou cobrança de 
uma coima ou da notificação da decisão 
que impõe uma sanção ou coima, a 
autoridade requerida deve prestar as 
informações e assistência mútua que 
possam ser úteis à autoridade requerente 
para a satisfação desse pedido, assim 
como, tanto quanto possível, a análise da 
queixa correspondente.

Após o pedido, pela autoridade requerente, 
de execução de uma sanção ou cobrança de 
uma coima ou da notificação da decisão 
que impõe uma sanção ou coima, a 
autoridade requerida deve prestar sem 
demora as informações e assistência mútua 
solicitadas à autoridade requerente para a 
satisfação desse pedido, assim como a 
análise da queixa correspondente.

Or. en
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Alteração 790
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

1. Após o pedido, pela autoridade 
requerente, de execução de uma sanção ou 
cobrança de uma coima ou da notificação 
da decisão que impõe uma sanção ou 
coima, a autoridade requerida deve prestar 
as informações e assistência mútua que 
possam ser úteis à autoridade requerente 
para a satisfação desse pedido, assim 
como, tanto quanto possível, a análise da 
queixa correspondente.

1. Após o pedido, pela autoridade 
requerente, de execução de uma sanção ou 
cobrança de uma coima ou da notificação 
da decisão que impõe uma sanção ou 
coima, a autoridade requerida deve prestar 
imediatamente as informações e 
assistência mútua que possam ser úteis à 
autoridade requerente para a satisfação 
desse pedido, assim como, tanto quanto 
possível, a análise da queixa 
correspondente.

Or. de

Alteração 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima, assim como da 
notificação de uma decisão que as impõe 
no Estado-Membro requerido, todas as 
sanções ou coimas relativamente às quais 
tenha sido feito um pedido de execução, 
cobrança ou notificação devem ser tratadas 
como se fossem sanções ou coimas 
emanadas do Estado-Membro requerido.

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima ou pagamento 
retroativo de contribuições da segurança 
social, assim como da notificação de uma 
decisão que as impõe no Estado-Membro 
requerido, todas as sanções, coimas ou 
pagamentos retroativos de contribuições 
da segurança social às quais tenha sido 
feito um pedido de execução, cobrança ou 
notificação devem ser tratadas como se 
fossem sanções ou coimas emanadas do 
Estado-Membro requerido.
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Or. en

Alteração 792
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima, assim como da 
notificação de uma decisão que as impõe 
no Estado-Membro requerido, todas as 
sanções ou coimas relativamente às quais 
tenha sido feito um pedido de execução, 
cobrança ou notificação devem ser tratadas 
como se fossem sanções ou coimas 
emanadas do Estado-Membro requerido.

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima ou de 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como da notificação de uma 
decisão que as impõe no Estado-Membro 
requerido, todas as sanções, coimas ou 
contribuições retroativas da segurança 
social relativamente às quais tenha sido 
feito um pedido de execução, cobrança ou 
notificação devem ser tratadas como se 
fossem sanções ou coimas emanadas do 
Estado-Membro requerido.

Or. de

Alteração 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima, assim como da 
notificação de uma decisão que as impõe 
no Estado-Membro requerido, todas as 
sanções ou coimas relativamente às quais 
tenha sido feito um pedido de execução, 
cobrança ou notificação devem ser tratadas 
como se fossem sanções ou coimas 
emanadas do Estado-Membro requerido.

2. Para efeitos da execução de uma sanção 
ou cobrança de uma coima ou de 
contribuições retroativas da segurança 
social, assim como da notificação de uma 
decisão que as impõe no Estado-Membro 
requerido, todas as sanções ou coimas 
relativamente às quais tenha sido feito um 
pedido de execução, cobrança ou 
notificação devem ser tratadas como se 
fossem sanções ou coimas emanadas do 
Estado-Membro requerido.
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Or. en

Alteração 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de notificação, 
execução ou cobrança e, em especial, da 
data de comunicação da decisão ou ato ao 
destinatário.

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de informação,
notificação, execução ou cobrança e, em 
especial, da data de comunicação da 
decisão ou ato ao destinatário.

O mesmo se aplica caso existam 
obstáculos substanciais ao tratamento 
bem-sucedido do pedido.

Or. en

Alteração 795
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de notificação, 
execução ou cobrança e, em especial, da 
data de comunicação da decisão ou ato ao 
destinatário.

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de informação,
notificação, execução ou cobrança e, em 
especial, da data de comunicação da 
decisão ou ato ao destinatário.

O mesmo se aplica caso existam 
obstáculos substanciais ao tratamento 
bem-sucedido do pedido.

Or. de
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Alteração 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de notificação, 
execução ou cobrança e, em especial, da 
data de comunicação da decisão ou ato ao 
destinatário.

3. A autoridade requerida deve informar 
sem demora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de informação,
notificação, execução ou cobrança e, em 
especial, da data de comunicação da 
decisão ou ato ao destinatário.

Or. en

Alteração 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mesmo se aplica caso existam 
obstáculos substanciais ao tratamento 
bem-sucedido do pedido.

Or. en

Alteração 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições relativas à execução de 
coimas e de sanções também se aplicam a 
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coimas impostas como parte de decisões 
jurídicas executórias proferidas por 
tribunais do trabalho.

Or. en

Alteração 799
Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições relativas à execução 
de coimas e de sanções também se 
aplicam às coimas impostas como parte de 
decisões jurídicas executórias proferidas 
por tribunais nacionais.

Or. en

Justificação

Os tribunais do estado de acolhimento ou do estado em que uma empresa se encontra 
estabelecida devem ser autorizados a impor coimas às empresas que atuam em violação das 
legislações nacionais e da União, e a atribuir uma indemnização adequada e outros 
pagamentos aos trabalhadores que sejam vítimas de tais violações da lei.

Alteração 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os artigos 13.º e 14.º também são 
aplicáveis às decisões tomadas em 
reuniões que façam parte dos 
procedimentos laborais, incluindo 
reuniões de mediação entre os parceiros 
sociais.
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Or. en

Alteração 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na matéria.

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na matéria. 
A autoridade requerente deve notificar 
sem demora a autoridade requerida da 
referida contestação. Contudo, a 
autoridade requerente pode solicitar uma 
medida cautelar de congelamento e 
confisco de bens a fim de limitar o risco 
de não cobrança antes da decisão final, 
em conformidade com a «Diretiva (…) 
sobre o congelamento e o confisco do 
produto do crime na União Europeia».

Or. en

Alteração 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
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sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na matéria.

sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada no 
Estado-Membro requerido pelo prestador 
de serviços em causa, em conformidade 
com os regulamentos aplicáveis para 
contestação, o procedimento de execução 
ou cobrança transfronteiras da sanção ou 
coima cominada deve ser suspenso na 
pendência da decisão da autoridade 
nacional competente na matéria.

Or. en

Alteração 803
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na matéria.

1. Se, no decurso do procedimento de 
execução, cobrança ou notificação, a 
sanção, a coima e/ou a queixa 
correspondente for contestada pelo 
prestador de serviços em causa ou por uma 
parte interessada, o procedimento de 
execução ou cobrança transfronteiras da 
sanção ou coima cominada deve ser 
suspenso na pendência da decisão da 
autoridade nacional competente na matéria 
do Estado-Membro requerente.

Or. de

Alteração 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo -17 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo -17.º
1. A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE não prejudicam o 
direito de os Estados-Membros aplicarem 
ou aprovarem disposições de natureza 
legislativa, regulamentar ou 
administrativa mais favoráveis aos 
trabalhadores, ou promoverem ou 
permitirem convenções coletivas 
celebradas entre parceiros sociais mais 
favoráveis aos trabalhadores.
2. A aplicação da presente diretiva não 
constitui, em caso algum, motivo 
suficiente para justificar uma redução do 
nível geral de proteção dos trabalhadores 
nos domínios abrangidos pela mesma e 
pela Diretiva 96/71/CE. As medidas 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva não prejudicam o direito de os 
Estados-Membros e/ou os parceiros 
sociais, atendendo à alteração das 
circunstâncias, estabelecerem disposições 
de natureza legislativa, regulamentar ou 
contratual diferentes das vigentes no 
momento da aprovação da presente 
diretiva, desde que sejam respeitados os 
requisitos mínimos nela previstos.

Or. en

Alteração 805
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de trabalho aplicáveis aos 
trabalhadores destacados nos termos no 
do artigo 3.º, n.º 2, da diretiva relativa ao 
destacamento constituem requisitos 
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mínimos. A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE não prejudicam o 
direito de os Estados-Membros 
estabelecerem, aplicarem ou aprovarem 
condições salariais e de trabalho mais 
favoráveis aos trabalhadores do que as 
estipuladas nos no artigo 3.º, n.os 7, 8 e 10, 
da Diretiva 96/71/CE, sob a forma de 
disposições de natureza legislativa, 
regulamentar ou administrativa, ou 
promoverem ou permitirem convenções 
coletivas ou acordos celebrados entre 
parceiros sociais, mais favoráveis aos 
trabalhadores.

Or. de

Alteração 806
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Com vista a cumprir objetivos e 
obrigações públicos em conformidade 
com os princípios da igualdade de 
tratamento e da não-discriminação, os 
Estados-Membros poderão aprovar ou 
aplicar disposições legislativas, 
regulamentares e/ou administrativas para 
promover a igualdade de salários e de 
condições de trabalho para cargos 
comparáveis, em especial no domínio dos 
contratos públicos, ao nível nacional, 
regional e local, desde que os 
trabalhadores sejam favorecidos. Esta 
regra aplica-se igualmente aos 
trabalhadores destacados. Esta regra 
aplica-se sem prejuízo da presente diretiva 
e da Diretiva 96/71/CE.
No caso de empresas transnacionais 
estabelecidas noutros Estados-Membros, 
os Estados-Membros podem determinar a 
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aplicação de convenções coletivas que vão 
além das condições laborais mínimas 
estipuladas nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas.

Or. de

Alteração 807
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
determinar como condições de trabalho 
mais favoráveis, na aceção do artigo 3.º 
da Diretiva 96/71/CE, as vigentes em 
determinada região para empresas, 
profissões ou ramos similares.

Or. de

Alteração 808
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros que não 
contemplem um regime de extensão geral
do caráter obrigatório das convenções 
coletivas poderão estabelecer como 
condições de trabalho mais favoráveis as 
convenções aplicáveis em determinada 
região às empresas similares dos setores 
em causa. Neste contexto, serão tidas em 
consideração as práticas relevantes.

Or. de
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Alteração 809
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE aplicam-se sem 
prejuízo da aprovação da Convenção 
n.º 94 da OIT pelos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 810
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

6. Estas diretivas não impedem nem a 
introdução ou a aplicação de mecanismos 
de indexação aos salários ou aos salários 
mínimos, nem a aplicação de ambos aos 
trabalhadores destacados.

Or. de

Alteração 811
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A – parágrafo 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

7. A aplicação da presente diretiva não 
constitui, em caso algum, justificação 
para uma redução do nível geral de 
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proteção dos trabalhadores nos domínios 
abrangidos pela mesma e pela 
Diretiva 96/71/CE.

Or. de

Alteração 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 
13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI]89.

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 
13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI] ou 
através de outros métodos de cooperação 
estabelecidos sobre os quais os 
Estados-Membros estejam de acordo 
numa base caso-a-caso ou através de 
acordos bilaterais.

Or. en

Alteração 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação administrativa e a 
assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 

1. A cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros previstas nos artigos 6.º, 
7.º, 10.º, n.º 3, 13.º, 14.º e 15.º deve ser 
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13.º, 14.º e 15.º devem ser implementadas
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI].

implementada, na medida do possível,
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
[referência ao Regulamento IMI]89, e ser 
completada por outros meios de 
cooperação estabelecidos, tais como 
acordos bilaterais.

Or. en

Alteração 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A assistência mútua entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, prevista no artigo 
pertinente da presente diretiva e da 
Diretiva 96/71/CE, deve ser aplicada 
através dos meios estabelecidos existentes 
e ser complementada, quando possível, 
com a utilização do Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo [referência ao 
Regulamento IMI]

Or. en

Alteração 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar 
a aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 

2. De acordo com os princípios 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 96/71/CE, os Estados-Membros
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respetivas autoridades competentes no 
que respeita à aplicação e ao 
acompanhamento das condições de 
emprego aplicáveis aos trabalhadores 
destacados referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, desde que esses 
acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

são livres de aplicar disposições bilaterais 
relativas a cooperação administrativa e 
assistência mútua entre as respetivas 
autoridades competentes no que respeita à 
execução da Diretiva 96/71/CE e da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE.

Or. fr

Alteração 817
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 



PE504.094v02-00 122/130 AM\925205PT.doc

PT

cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

cooperação administrativa, e a celebrar 
novos, entre as respetivas autoridades 
competentes no que respeita à aplicação e 
ao acompanhamento das condições de 
emprego aplicáveis aos trabalhadores 
destacados referidas no artigo 3.º da 
Diretiva 96/71/CE, desde que esses 
acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

Or. de

Alteração 818
Heinz K. Becker

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

Or. en

Alteração 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

2. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar acordos bilaterais ou a celebrar 
novos acordos bilaterais em matéria de 
cooperação administrativa entre as 
respetivas autoridades competentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento 
das condições de emprego aplicáveis aos 
trabalhadores destacados referidas no 
artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE, desde que 
esses acordos não afetem os direitos e as 
obrigações dos trabalhadores e das 
empresas em causa.

Or. en

Alteração 820
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros
em questão usar o IMI, este deve ser 
usado para quaisquer ações de 
acompanhamento e ter precedência sobre 
os mecanismos de cooperação 
administrativa e assistência mútua 
previstos nesse acordo bilateral.

Suprimido

Or. de

Alteração 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros
em questão usar o IMI, este deve ser 
usado para quaisquer ações de 
acompanhamento e ter precedência sobre 
os mecanismos de cooperação 
administrativa e assistência mútua 
previstos nesse acordo bilateral.

Suprimido

Or. en

Alteração 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros
em questão usar o IMI, este deve ser 
usado para quaisquer ações de 
acompanhamento e ter precedência sobre 
os mecanismos de cooperação 
administrativa e assistência mútua 
previstos nesse acordo bilateral.

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível.

Or. en
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Alteração 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros em 
questão usar o IMI, este deve ser usado 
para quaisquer ações de acompanhamento 
e ter precedência sobre os mecanismos de 
cooperação administrativa e assistência 
mútua previstos nesse acordo bilateral.

3. No contexto dos acordos bilaterais 
referidos no n.º 2, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
usar o IMI tanto quanto possível. Em todo 
o caso, sempre que uma autoridade 
competente num dos Estados-Membros em 
questão usar o IMI, este deve ser usado 
para quaisquer ações de acompanhamento.

Or. fr

Alteração 824
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade competente deve incluir 
as informações referidas no artigo 9.º, 
n.º 1, alíneas a) e d) e no artigo 3.º, n.º 1, 
no sistema IMI para, sem demora, 
ficarem disponíveis para outras 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Cláusula de não regressão - Disposições 
mais favoráveis
1. A presente diretiva e a 
Diretiva 96/71/CE não prejudicam o 
direito dos Estados-Membros de aplicar 
ou aprovar disposições de natureza 
legislativa, regulamentar ou 
administrativa mais favoráveis aos 
trabalhadores, ou de promover ou 
permitir convenções coletivas celebradas 
entre parceiros sociais mais favoráveis 
aos trabalhadores.
2. A aplicação da presente diretiva não 
constitui, em caso algum, motivo 
suficiente para justificar uma redução do 
nível geral de proteção dos trabalhadores 
nos domínios abrangidos pela mesma e 
pela Diretiva 96/71/CE. As medidas 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva não prejudicam o direito de os 
Estados-Membros e/ou os parceiros 
sociais, atendendo à alteração das 
circunstâncias, estabelecerem disposições 
de natureza legislativa, regulamentar ou 
contratual diferentes das vigentes no 
momento da aprovação da presente 
diretiva, desde que sejam respeitados os 
requisitos mínimos nela previstos.

Or. en

Alteração 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Lista negra da UE para violações graves

Três anos após a data referida no 
artigo 20.º, a Comissão deve apresentar ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu uma 
avaliação de impacto relativa à 
viabilidade de uma lista negra na UE para 
pessoas singulares e coletivas que violam 
repetida e gravemente as disposições da 
Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva.

Or. en

Alteração 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Transposição Transposição e incumprimento

Or. en

Alteração 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso os Estados-Membros não 
transponham as disposições da presente 
diretiva, a Comissão deve instaurar um 
processo ordinário de infração ou deve 
ser incumbida pelo Parlamento Europeu 
de analisar e, se justificável, instaurar o 
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processo de infração.

Or. en

Alteração 829
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório Relatório e alteração da Diretiva 96/71/CE

Or. de

Alteração 830
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar cinco anos após o termo 
do prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

1. O mais tardar cinco anos após o termo 
do prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente.

Caso os relatórios não apresentem 
melhorias significativas da situação dos 
trabalhadores destacados, a Diretiva 
96/71/CE será alterada, um ano após o 
final do período do relatório referido no 
primeiro parágrafo, no sentido de se 
aplicarem, no artigo 3.º, n.º 1, segundo 
travessão, em conjunção com a alínea c) e 
com o n.º 8, não só remunerações 
salariais mínimas, mas também salários 
iguais, e não só convenções coletivas de 
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aplicação geral, mas todas as convenções 
coletivas, desde que estejam reunidas as 
restantes condições para esse efeito. Os 
trabalhadores destacados serão 
equiparados aos não destacados no 
Estado-Membro de acolhimento no que 
respeita à remuneração salarial e seus 
complementos, férias anuais e restantes 
condições de trabalho.

Or. de

Alteração 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas. O relatório é 
acompanhado das avaliações dos riscos 
levadas a cabo pelas autoridades 
competentes no sentido de permitir a 
identificação dos setores de atividade nos 
quais se concentra, no respetivo território, 
o emprego de trabalhadores destacados 
para a prestação de serviços. Estas 
avaliações devem permitir uma 
cartografia, a nível europeu, dos 
problemas e necessidades de setores 
específicos, do historial de infrações e da 
vulnerabilidade de certos grupos de 
trabalhadores.

Or. fr



PE504.094v02-00 130/130 AM\925205PT.doc

PT

Alteração 832
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

O mais tardar três anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

Or. en

Alteração 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva 
acompanhado, se for caso disso, das 
propostas adequadas.

O mais tardar cinco anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de aplicação das disposições da 
presente diretiva acompanhado, se for caso 
disso, das propostas adequadas.

Or. en


