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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de directiva inscreve-se no contexto geral do objectivo da União 
Europeia de instaurar uma política global em matéria de imigração e estabelece um 
enquadramento para os nacionais de países terceiros, e isto com um duplo objectivo:

a) criar um procedimento de pedido único de autorização de residência e de trabalho num 
Estado-Membro;

b) conceder aos trabalhadores nacionais de países terceiros que residem legalmente na União 
Europeia um conjunto uniforme de direitos mínimos, com base na igualdade de tratamento em 
relação aos trabalhadores nacionais dos Estados-Membros.

Esta proposta já foi debatida no Conselho e foi objecto de uma resolução do Parlamento 
Europeu (relatório Gaubert-Jeleva, de 20 de Novembro de 2008) adoptada com base no 
processo de consulta, nos termos do antigo Tratado CE. O novo processo legislativo (processo 
legislativo ordinário) aplicável a esta proposta em virtude do novo Tratado (TFUE) justifica a 
elaboração de uma nova resolução do PE.

O relator gostaria de salientar que o presente relatório deve limitar-se às questões que são da 
competência exclusiva da Comissão EMPL, ou seja, os considerandos 9, 12, 15 e 16, a alínea 
b) do artigo 2.º, o n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, o artigo 12.º (excepto a frase introdutória do 
n.º 1) e o artigo 13.º, salvo se o próprio relator ou outro membro desta comissão decidir 
apresentar na Comissão LIBE alterações relativas a aspectos da proposta que não sejam da 
competência exclusiva da Comissão EMPL.

A presente proposta faz parte integrante de um pacote de iniciativas legislativas que a 
Comissão anunciou em 2007. O documento sobre o qual nos debruçamos deveria ser a 
directiva-quadro e o menor denominador comum aplicável às directivas mais específicas no 
domínio da imigração que fazem parte daquele pacote (sanções a aplicar aos empregadores de 
trabalhadores ilegais; trabalhadores altamente qualificados; trabalhadores sazonais; aprendizes 
remunerados e pessoas transferidas dentro de uma empresa).

Teria sido lógico que o debate sobre este pacote tivesse começado pela proposta-quadro e que, 
com base no acordo alcançado sobe esta proposta, se tivessem debatido as propostas 
específicas. Infelizmente, não foi o caso e a União já adoptou directivas relativas às sanções a 
aplicar aos empregadores (Directiva 2009/52/CE) e aos trabalhadores altamente qualificados 
(Directiva 2009/50/CE). O não respeito desta ordem lógica obriga-nos a trabalhar com base 
em factos consumados: assim, ao analisar os direitos aplicáveis aos trabalhadores nacionais de 
países terceiros, que são o objecto da presente proposta, há que não perder de vista os direitos 
que já foram concedidos aos trabalhadores altamente qualificados, a fim de evitar 
contradições e alcançar um mínimo de coerência e homogeneidade entre os dois textos. Para o 
efeito, é necessário ter em conta os direitos que a UE já concede aos trabalhadores residentes 
de longa duração (Directiva 2003/109/CE), aos nacionais de países terceiros admitidos para 
efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação não remunerada ou de 
voluntariado (Directiva 2004/114/CE), ou aos nacionais de países terceiros admitidos para 
efeitos de investigação científica (Directiva 2005/71/CE). 
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O principal problema que a proposta de directiva coloca é o facto de o carácter horizontal e a 
norma-quadro que nos tinham sido anunciados serem atenuados pelas exclusões do âmbito de 
aplicação e pelas derrogações relativas aos direitos de determinados grupos. O relator de 
parecer considera que esta questão prejudica o objectivo fundamental da presente directiva, 
que é o de estabelecer a garantia da igualdade de tratamento, nos domínios socioeconómico e 
do trabalho, de todos os trabalhadores nacionais de países terceiros que trabalham legalmente 
na União em relação aos cidadãos comunitários. 

Esta igualdade é necessária por razões elementares de justiça social e de equidade e em 
reconhecimento do contributo que os imigrantes representam para a economia da UE através 
do seu trabalho e dos impostos e cotizações sociais que pagam. Contribuirá, ao mesmo tempo, 
para reduzir a concorrência desleal, tornar mais difícil a prática do trabalho ilegal e evitar que 
os trabalhadores provenientes de países terceiros sejam vítimas de exploração laboral e de 
exclusão social. O estabelecimento de um conjunto mínimo de direitos é importante para a 
criação de regras uniformes em toda a União no que se refere aos trabalhadores legais 
nacionais de países terceiros, independentemente do Estado-Membro em que residam.

Estabelecer este conjunto de direitos para todos os imigrantes legais, sem exclusão e com um 
mínimo de derrogações, é indispensável para concretizar os nossos compromissos em matéria 
de integração e de respeito para com os que trabalham legalmente na União, reconhecendo 
assim a sua dignidade e o seu contributo para o desenvolvimento económico e social da 
União.

Para melhorar o carácter horizontal da presente directiva e para que esta constitua uma 
referência e um quadro para as futuras directivas relativas a grupos específicos, é oportuno 
referir que nenhum grupo, em particular o dos trabalhadores sazonais, deve ser excluído do 
seu âmbito de aplicação, ao contrário do que prevê a Comissão: as directivas específicas 
devem concretizar as condições de acesso à União e, eventualmente, os direitos específicos, 
mas sem impedir que todos os imigrantes legais sejam abrangidos pelos objectivos de um 
tratamento equitativo, justo e igual visados pela directiva-quadro.

O relator de parecer considera igualmente incorrecto que, na proposta da Comissão, aspectos 
essenciais da protecção sejam deixados ao critério dos Estados-Membros. É certo que a 
situação dos mercados de trabalho e as necessidades de mão-de-obra estrangeira, bem como o 
seu maior ou menor grau de qualificação, variam entre os Estados-Membros. Contudo, num 
ambiente tão heterogéneo, é útil e necessário dispor de um menor denominador comum que 
permita avançar para uma política europeia comum, coerente e justa em matéria de imigração, 
que contribua eficazmente para a integração social e profissional dos migrantes.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na falta de legislação comunitária
horizontal, os direitos dos nacionais de 
países terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse Estado-
Membro nem de outros cidadãos da UE. 
Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos, especificando nomeadamente os 
domínios em que a igualdade de tratamento 
em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida aos trabalhadores de 
países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não 
beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas 
disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os 
nacionais de países terceiros que trabalham 
legalmente nos Estados-Membros 
contribuem, através do seu trabalho e dos 
seus impostos, para a prosperidade da 
economia europeia e criar uma protecção 
contra a concorrência desleal entre os 
trabalhadores nacionais e os trabalhadores 
migrantes resultante de uma eventual 
exploração destes últimos.

9. Na falta de legislação comunitária da 
União, os direitos dos nacionais de países 
terceiros variam consoante a sua 
nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos 
direitos que os nacionais desse Estado-
Membro nem de outros cidadãos da UE. 
Para prosseguir a elaboração de uma 
política de imigração coerente, completar o 
acervo existente em matéria de imigração e 
reduzir a desigualdade entre os direitos dos 
cidadãos da UE e dos nacionais de países 
terceiros que nela trabalham legalmente, é 
conveniente estabelecer um conjunto de 
direitos socioeconómicos e no domínio do 
direito do trabalho, especificando 
nomeadamente os domínios em que a 
igualdade de tratamento em relação aos 
trabalhadores nacionais deve ser garantida 
aos trabalhadores de países terceiros em 
situação regular num Estado-Membro, mas 
que ainda não beneficiam do estatuto de 
residentes de longa duração. O objectivo 
dessas disposições consiste em instaurar 
um nível mínimo de equidade na UE, 
reconhecer que os nacionais de países 
terceiros que trabalham legalmente nos 
Estados-Membros contribuem, através do 
seu trabalho e dos seus impostos, para a 
prosperidade da economia europeia e criar 
uma protecção contra a concorrência 
desleal entre os trabalhadores nacionais e 
os trabalhadores migrantes resultante de 
uma eventual exploração destes últimos. 

Or. fr



PE439.114v01-00 6/12 PA\804882PT.doc

PT

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Os nacionais de países terceiros 
abrangidos pela Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços, durante 
todo o período em que estejam destacados 
num Estado-Membro e os nacionais de 
países terceiros que entrem num Estado-
Membro em aplicação de disposições 
constantes de um acordo internacional de 
facilitação da entrada e da residência 
temporária de certas categorias de pessoas 
singulares relacionado com actividades de 
comércio e de investimento, não devem 
ser abrangidos pela presente directiva, 
pois não são considerados como fazendo 
parte do mercado de trabalho desse 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um Estado-
Membro devem beneficiar de igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social. 
Os ramos da segurança social são definidos 
no Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, 
relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 

16. Os nacionais de países terceiros que 
trabalhem no território de um Estado-
Membro devem beneficiar de igualdade de 
tratamento em matéria de segurança social. 
Os ramos da segurança social são definidos 
no Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo à coordenação 
dos regimes de segurança social. O 
Regulamento (CE) n.º 859/2003 do 
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assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da 
Comunidade. O Regulamento (CE) n.º 
859/2003 do Conselho, de 14 de Maio de 
2003, que torna extensivas as disposições 
do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e 
(CEE) n.º 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos 
por estas disposições por razões exclusivas 
de nacionalidade, alarga as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/1971 aos 
nacionais de países terceiros que estão a 
residir legalmente na União Europeia e que 
se encontram numa situação que diz 
respeito a vários Estados-Membros. A 
disposição sobre a igualdade de tratamento 
em matéria de segurança social constante 
da presente proposta aplica-se igualmente
às pessoas que entram num Estado-
Membro vindas directamente de um país 
terceiro. No entanto, a presente directiva 
não deve conferir mais direitos do que 
aqueles já previstos na legislação 
comunitária em vigor no domínio da 
segurança social para os nacionais de 
países terceiros cujo estatuto diz respeito a 
vários Estados-Membros.

Conselho, de 14 de Maio de 2003, que 
torna extensivas as disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e do 
Regulamento (CEE) n.º 574/72 aos 
nacionais de Estados terceiros que ainda 
não estão abrangidos por estas disposições 
por razões exclusivas de nacionalidade, 
alarga as disposições do Regulamento 
(CEE) n.º 1408/1971 aos nacionais de 
países terceiros que estão a residir 
legalmente na União Europeia e que se 
encontram numa situação que diz respeito 
a vários Estados-Membros. As disposições 
da presente proposta que se referem à
igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social aplicam-se também 
directamente às pessoas que entram num 
Estado-Membro vindas directamente de 
um país terceiro, se a pessoa em causa 
residir legalmente nesse Estado-Membro 
e preencher as condições definidas na 
legislação nacional para beneficiar da 
segurança social correspondente. No 
entanto, a presente directiva não deve 
conferir mais direitos do que aqueles que já
são concedidos na legislação comunitária 
em vigor no domínio da segurança social 
para os nacionais de países terceiros cujo 
estatuto diz respeito a vários Estados-
Membros. Além disso, a presente directiva 
não deverá conceder direitos em relação a 
situações que não se enquadram no 
âmbito de aplicação da legislação da 
União, como, por exemplo, em relação 
aos membros da família que residem num 
país terceiro.

Or. fr
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Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

b) abrangidos pela Directiva 96/71/CE, 
durante todo o período de destacamento;

Suprimido

Or. fr

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração e de 
despedimentos, bem como às condições de 
saúde e de segurança no trabalho;

a) condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, de férias, de 
tempo de trabalho e de despedimento, bem 
como às condições de saúde e de segurança 
no trabalho; 

Or. fr

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) ensino e à formação profissional; c) ensino em sentido amplo e à formação 
profissional, nomeadamente ao acesso a 
bolsas de estudo;

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu tinha apresentado uma alteração análoga na sua proposta de 2001 
relativa à entrada e à residência no território da UE de nacionais de países terceiros.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ramos da segurança social, tal como 
definidos no Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da 
Comunidade; o Regulamento (CE) n.º 
859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 e do respectivo regulamento de 
execução, o Regulamento (CEE) n.º 
574/72, aos nacionais de Estados terceiros 
que ainda não estão abrangidos por estas 
disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade, é aplicável em 
conformidade;

e) disposições das legislações nacionais 
respeitantes aos ramos da segurança 
social, tal como definidos no Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativo à coordenação dos regimes 
de segurança social; o Regulamento (CE) 
n.º 859/2003, que torna extensivas as 
disposições do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 e do respectivo regulamento de 
execução, o Regulamento (CEE) n.º 
574/72, aos nacionais de Estados terceiros 
que ainda não estão abrangidos por estas 
disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade, é aplicável em 
conformidade;

Or. fr

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) benefícios fiscais; g) benefícios fiscais, desde que o 
trabalhador seja considerado residente 
para efeitos fiscais no Estado-Membro em 
questão; 

Or. fr
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços acessíveis 
ao público, incluindo os procedimentos de 
obtenção de alojamento e de assistência 
prestada pelos serviços de emprego.

h) acesso a bens e serviços e ao 
fornecimento de bens e serviços acessíveis 
ao público, incluindo os procedimentos de 
obtenção de alojamento e de assistência e 
os serviços de aconselhamento prestados
pelos serviços de emprego;

Or. fr

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.º 1, alínea c), no que diz respeito a 
bolsas de estudo;

Suprimido

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.º 1, alínea h), no que diz respeito ao 
alojamento social aos casos de nacionais de 
países terceiros que tenham residido ou 
tenham direito a residir no seu território 
durante, pelo menos, três anos;

c) impondo restrições à plena aplicação 
dos direitos conferidos pelo n.º 1, alínea h), 
no que diz respeito ao alojamento social 
aos casos de nacionais de países terceiros 
que tenham residido ou tenham direito a 
residir no seu território durante menos de
três anos;

Or. es
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Justificação

Alteração técnica, pois, pelo menos em espanhol, o texto da Comissão diz o contrário do que 
deveria logicamente dizer: que o direito deve ser restrito àqueles que dispõem de uma 
autorização de residência de curta duração.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.º 1, alíneas a), b) e g), aos trabalhadores 
de países terceiros que estejam 
empregados;

Suprimido

Or. fr

Justificação

As restrições relativas à igualdade das condições de trabalho e à liberdade de associação são 
altamente polémicas, pois põem em causa o exercício dos direitos fundamentais. Colocam 
diversas questões sobre a protecção dos trabalhadores quando estes se candidatam a um 
emprego e se encontram em processo de recrutamento ou sobre a sua protecção por ocasião 
de um conflito relativo a um despedimento. 

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) restringindo os direitos conferidos pelo 
n.º 1, alínea e), aos trabalhadores de 
países terceiros que estejam empregados, 
salvo no que diz respeito ao subsídio de 
desemprego.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que 
qualquer violação dos direitos 
consagrados na presente directiva seja 
combatida com sanções eficazes, 
adequadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Devem estar disponíveis medidas eficazes em caso de infracção ao princípio da igualdade de 
tratamento, nomeadamente pelos empregadores.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A presente directiva aplica-se, sem 
prejuízo dos direitos e princípios 
consagrados na Carta Social Europeia, de
18 de Outubro de 1961, e na Convenção 
Europeia relativa ao Estatuto Jurídico do 
Trabalhador Migrante, de 24 de 
Novembro de 1977.

Or. en


