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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:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O sentimento de cidadania da União 
dos nacionais dos Estados-Membros é, em 
parte, animado pela possibilidade de 
trabalhar noutros locais do mercado 
interno e, por conseguinte, o direito a 
viver e trabalhar noutro Estado-Membro 
da União é uma componente básica da 
cidadania da União reconhecida pelos 
Tratados e uma das liberdades 
fundamentais da União.

Or. en

Justificação

A livre circulação das pessoas é um direito que não pode ser negado aos cidadãos dos 
Estados-Membros da União Europeia, incluindo o direito a trabalhar, estudar ou viver no 
Estado-Membro que quiserem. Assim, devem ser asseguradas todas as condições para a 
realização da livre circulação dos trabalhadores e suas famílias, de forma a evitar o 
«dumping social». Não se pode aceitar qualquer tipo de discriminação no país onde 
trabalham, garantindo todos os direitos, incluindo o acesso aos serviços públicos e à 
segurança social e aos direitos sindicais.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
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Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Segundo o preâmbulo da Carta, a União, 
"ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua acção". O capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos 
("Cidadania"), incluindo, no seu artigo 
45.º, o direito de qualquer cidadão da 
União de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros. 

Direitos Fundamentais da União Europeia.
 Segundo o preâmbulo da Carta, a União 
"baseia-se nos valores indivisíveis e 
universais da dignidade do ser humano, 
da liberdade, da igualdade e da 
solidariedade" e, "ao instituir a cidadania 
da União e ao criar um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, coloca o ser 
humano no cerne da sua acção". O capítulo 
V da Carta estabelece os direitos dos 
cidadãos ("Cidadania"), incluindo, no seu 
artigo 45.º, o direito de qualquer cidadão 
da União de circular e permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros, e este direito pode ser 
garantido, de acordo com os Tratados, aos 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no território de um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros a residir legalmente no 
território de um Estado-Membro e às suas famílias os mesmos direitos que assistem a 
qualquer cidadão que viva num Estado-Membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes 
cidadãos do Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e 
diferença de tratamento de cidadãos que habitam numa Europa que se diz plural e 
multicultural.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Do ponto de vista dos direitos dos 
trabalhadores migrantes e das vantagens 
da mobilidade, tanto para a economia da 
União como para a economia dos seus 
Estados-Membros, um factor-chave para 
a aplicação eficaz da legislação da UE 
neste domínio consiste na sensibilização 
dos trabalhadores, das respectivas 



PA\884020PT.doc 5/14 PE475.999v01-00

PT

famílias e das partes interessadas para os 
seus direitos e oportunidades e as 
ferramentas disponíveis para exercerem o 
seu direito à livre circulação

Or. en

Justificação

A informação aos cidadãos que se encontra disponível, relativa aos seus direitos civis, 
sociais e laborais, é insuficiente, colocando graves entraves à livre circulação dos 
trabalhadores na UE. É fundamental que os cidadãos estejam bem informados dos seus 
direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro, de forma a evitar situações 
de exploração por parte das entidades empregadoras.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços ou os seus direitos como 
passageiros e turistas. A facilitação da 
liberdade de circulação pode, por 
conseguinte, aumentar as possibilidades 
dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, sem deixar de 
constituir um motor essencial de 
crescimento.

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências da 
mutação industrial, dos novos padrões de 
trabalho e das alterações demográficas no 
mercado de trabalho, melhorando 
paralelamente a empregabilidade dos 
cidadãos e a competitividade das empresas 
europeias. Ao mesmo tempo, a livre 
circulação permite, como condição 
necessária, e fomenta o exercício, por parte 
dos cidadãos, de uma vasta gama de 
direitos que lhes assistem ao abrigo da 
legislação da União, como sejam os seus 
direitos, como consumidores, de adquirir 
bens e serviços, os seus direitos como 
passageiros e turistas ou os seus direitos 
laborais e sindicais, como trabalhadores, 
garantindo que os cidadãos migrantes 
beneficiam de igualdade de tratamento e 
não são utilizados como mão-de-obra 
barata. A facilitação da liberdade de 
circulação pode aumentar as possibilidades 
dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, mas a mobilidade 
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profissional deve estar aliada à 
salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores em matéria de segurança 
social e dos direitos sindicais e não deve 
ser interpretada por certos empregadores 
como uma oportunidade para reduzir os 
salários, a cobertura social ou para 
degradar as condições de trabalho em 
geral.

Or. en

Justificação

O direito à livre circulação não pode ser negado aos cidadãos dos Estados-Membros da 
União Europeia e isso inclui o direito a trabalhar, estudar ou viver no Estado-Membro que 
escolherem. Assim, devem ser asseguradas todas as condições para a realização da livre 
circulação dos trabalhadores e das suas famílias, de forma a evitar o "dumping social" e a 
exploração dos trabalhadores estrangeiros e das suas famílias. Deve ser garantida, 
designadamente, a igualdade de acesso aos serviços públicos e à segurança social e aos 
direitos sindicais.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O direito de circular e de permanecer 
livremente no território dos Estados-
Membros é muito apreciado pelos cidadãos 
da União como um direito individual 
fundamental, decorrente da cidadania da 
União. Como tal, traduz e promove uma 
melhor compreensão do valor da 
integração europeia, assim como a 
participação dos cidadãos na construção da 
União Europeia. Ao projectarem aspectos 
das suas vidas para além das fronteiras 
nacionais, deslocando-se a outros Estados-
Membros ou neles se instalando, os 
cidadãos tomam consciência e tiram 
partido do vasto leque de direitos que a 
legislação da União lhes concede em 
situações transfronteiras. O exercício do 
direito de livre circulação e permanência 

(8) O direito de circular, de trabalhar e de 
permanecer livremente no território dos 
Estados-Membros é muito apreciado pelos 
cidadãos da União como um direito 
individual fundamental e como uma forma 
de valorização pessoal a nível 
profissional, decorrente da cidadania da 
União. Como tal, traduz e promove uma 
melhor compreensão do valor da 
integração europeia, assim como a 
participação dos cidadãos na construção da 
União Europeia. Ao projectarem aspectos 
das suas vidas para além das fronteiras 
nacionais, deslocando-se a outros Estados-
Membros ou neles se instalando, os 
cidadãos tomam consciência e tiram 
partido do vasto leque de direitos que a 
legislação da União lhes concede em 
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no território da União contribui, por 
conseguinte, para tornar a cidadania 
europeia uma realidade tangível na vida 
quotidiana dos cidadãos.

situações transfronteiras. O exercício do 
direito de livre circulação e permanência 
no território da União contribui, por 
conseguinte, para tornar a cidadania 
europeia uma realidade tangível na vida 
quotidiana dos cidadãos.

Or. en

Justificação

A possibilidade de trabalhar, estudar ou viver noutro país pode ser encarada como uma 
forma de valorização pessoal e de aperfeiçoamento das qualificações profissionais. No 
entanto, é necessário incentivar e apoiar a criação de emprego com direitos em todos os 
Estados-Membros para que as pessoas possam, de facto, trabalhar onde querem e não sejam 
obrigadas a deixar o seu país apenas porque não têm condições.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, continua a existir um 
fosso entre as normas jurídicas aplicáveis e 
a realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União sentem que há demasiados 
obstáculos práticos a ultrapassar para viver 
e trabalhar noutro Estado-Membro.

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, e apesar da existência 
dos programas da União que visam a 
promoção da livre circulação de 
trabalhadores ou da mobilidade 
profissional, continua a existir um fosso 
entre as normas jurídicas aplicáveis e a 
realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União sentem que há demasiados 
obstáculos práticos a ultrapassar para viver 
e trabalhar noutro Estado-Membro e 
enfrentam frequentemente problemas 
relacionados com a sua nacionalidade, 
estado civil e social ou cidadania, devido a 
medidas administrativas e jurídicas 
inaceitáveis impostas pelos Estados-
Membros que não estão previstas nas 
normas da União, ou que são 
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interpretadas de forma contrária à 
legislação da União.

Or. en

Justificação

A informação aos cidadãos que se encontra disponível, relativa aos seus direitos civis, 
sociais e laborais, é insuficiente, colocando graves entraves à livre circulação dos 
trabalhadores na UE. É fundamental que os cidadãos estejam bem informados dos seus 
direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro, de forma a evitar situações 
de exploração por parte das entidades empregadoras.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Ao abrigo da legislação da União 
relativa à livre circulação dos 
trabalhadores, os Estados-Membros não 
podem discriminar directa ou 
indirectamente os trabalhadores 
migrantes e respectivas famílias com base 
na sua nacionalidade em questões 
relacionadas com o emprego. A legislação 
da União também garante aos 
trabalhadores migrantes da União 
igualdade de tratamento no que se refere 
a benefícios fiscais e sociais, à filiação em 
organizações sindicais, à concessão de 
habitação social e ao acesso dos seus 
filhos aos cursos de ensino geral, de 
aprendizagem e de formação profissional.

Or. en

Justificação

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias os mesmos direitos que assistem a 

                                               
1 COM(2011) 729 final de 11.11.2011.
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qualquer cidadão que viva num Estado-Membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados 
todos os seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade 
de tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso aos serviços 
públicos, à segurança social, de direitos sindicais e de reagrupamento familiar.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União, incluindo os 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no território de um 
Estado-Membro ou membros da família 
nacionais de países terceiros e outros 
membros da família (por exemplo, 
parceiros de facto) que acompanhem ou 
se reúnam a cidadãos da União, são 
potenciais beneficiários do referido direito, 
devem envidar-se esforços de 
sensibilização em toda a União.

Or. en

Justificação

Aos trabalhadores vindos de países terceiros a residir legalmente no território de um 
Estado-Membro e às suas famílias devem ser garantidos os mesmos direitos que assistem a 
qualquer cidadão que viva num Estado-Membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes 
cidadãos do Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e 
diferença de tratamento de cidadãos que habitam numa Europa que se diz plural e 
multicultural.
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Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No entanto, para permitir que os 
cidadãos da União Europeia tomem 
decisões informadas sobre a possibilidade 
de exercerem o seu direito à livre 
circulação, não basta sensibilizá-los para o 
direito à livre circulação em si mesmo; é 
essencial que os cidadãos da União sejam 
adequadamente informados sobre outros
direitos de que dispõem ao abrigo do 
direito da União num contexto 
transfronteiras. Tal informação irá também 
permitir-lhes desfrutar plenamente desses 
direitos, caso decidam fazer uso do seu 
direito à livre circulação.

(12) No entanto, para permitir que os 
cidadãos da União Europeia tomem 
decisões informadas sobre a possibilidade 
de exercerem o seu direito à livre 
circulação, não basta sensibilizá-los para o 
direito à livre circulação em si mesmo; é 
essencial que os cidadãos da União sejam 
adequadamente informados sobre os 
direitos laborais de que dispõem ao abrigo 
do direito do trabalho da União num 
contexto transfronteiras. Tal informação irá 
também permitir-lhes desfrutar plenamente 
desses direitos e proteger os seus direitos 
laborais, sem que sejam discriminados, 
para que a livre circulação não seja 
nunca explorada para fins de 
desigualdade no tratamento e de 
"dumping" salarial e social.

Or. en

Justificação

Todos os trabalhadores devem estar informados dos seus direitos, em particular dos seus 
direitos laborais. O acesso à informação dos direitos laborais em cada Estado-Membro deve 
estar acessível aos trabalhadores, de forma a evitar situações de exploração por parte das 
entidades empregadoras, diferenças salariais e o "dumping social".

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É necessário informar os cidadãos 
da existência da rede EURES a respeito 
da mobilidade da mão-de-obra na União, 
particularmente nas regiões 
transfronteiras, e da respectiva 
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contribuição para a promoção da 
mobilidade dos trabalhadores em toda a 
União, através da disponibilização de 
informações a todos os cidadãos, 
incluindo as pessoas portadoras de 
deficiência, que desejem trabalhar noutro 
Estado-Membro, sobre as ofertas de 
emprego, os direitos e as obrigações 
resultantes da migração, as oportunidades 
de educação e de formação profissional e 
as condições de vida e de trabalho. 

Or. en

Justificação

A livre circulação das pessoas é um direito que não pode ser negado aos cidadãos dos 
Estados-Membros da União Europeia, incluindo o direito a trabalhar, estudar ou viver onde 
quiserem. A rede EURES poderá ser um veículo de transmissão de informação dos direitos e 
oportunidades de trabalho noutros Estados-Membros da UE.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, bem 
como fomentar a sua participação activa 
em fóruns cívicos sobre políticas da União 
e questões com elas relacionadas;

– Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam e trabalhem noutro 
Estado-Membro, bem como fomentar a sua 
participação activa em fóruns cívicos sobre 
políticas da União e questões com elas 
relacionadas;

Or. en

Justificação

A livre circulação das pessoas é um direito que não pode ser negado aos cidadãos dos 
Estados-Membros da União Europeia, incluindo o direito a trabalhar, estudar ou viver no 
Estado-Membro que quiserem.
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Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar um debate sobre o impacto e 
as potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspecto inalienável da 
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União. 

– Incentivar um debate sobre o impacto e 
as potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspecto inalienável da 
cidadania da União, sem que haja 
discriminação com base na nacionalidade 
ou origem étnica, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União.

Or. en

Justificação

Aos trabalhadores vindos de países terceiros a residir legalmente no território de um 
Estado-Membro e às suas famílias devem ser garantidos os mesmos direitos que assistem a 
qualquer cidadão que viva num Estado-Membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes 
cidadãos do Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e 
diferença de tratamento de cidadãos que habitam numa Europa que se diz plural e 
multicultural.

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Promover acções que visem combater a 
discriminação com base na 
nacionalidade, de modo a ultrapassar os 
preconceitos que afectam o direito à livre 
circulação dos cidadãos e o seu direito a 
trabalhar e a viver noutro 
Estado-Membro.

Or. en



PA\884020PT.doc 13/14 PE475.999v01-00

PT

Justificação

A informação aos cidadãos que se encontra disponível, relativa aos seus direitos civis, 
sociais e laborais, é insuficiente, colocando graves entraves à livre circulação dos 
trabalhadores na UE. É fundamental que os cidadãos estejam bem informados dos seus 
direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro, de forma a evitar situações 
de exploração por parte das entidades empregadoras.

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no território 
da União Europeia e, de um modo mais 
geral, dos direitos dos cidadãos enquanto 
cidadãos da União;

– Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no território 
da União Europeia e, de um modo mais 
geral, dos direitos dos cidadãos enquanto 
cidadãos da União, incluindo os direitos 
dos membros da família oriundos de 
países terceiros que acompanhem ou se 
reúnam a cidadãos da União que se 
instalem noutro Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Aos trabalhadores vindos de países terceiros a residir legalmente no território de um 
Estado-Membro e às suas famílias devem ser garantidos os mesmos direitos que assistem a 
qualquer cidadão que viva num Estado-Membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes 
cidadãos do Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e 
diferença de tratamento de cidadãos que habitam numa Europa que se diz plural e 
multicultural.

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 

– Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 
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DIRECT e «A sua voz na Europa», como 
elementos-chave de um sistema de 
informação de «balcão único» sobre os 
direitos dos cidadãos da União;

DIRECT, «A sua voz na Europa» e 
EURES, como elementos-chave de um 
sistema de informação de «balcão único» 
sobre os direitos dos cidadãos da União e 
os direitos dos trabalhadores e das suas 
famílias no respectivo país de emprego, 
bem como iniciativas tais como a 
"Juventude em movimento";

Or. en

Justificação

A livre circulação das pessoas é um direito que não pode ser negado aos cidadãos dos 
Estados-Membros da União Europeia, incluindo o direito a trabalhar, estudar ou viver onde 
quiserem. A rede EURES poderá ser um veículo de transmissão de informação dos direitos e 
oportunidades de trabalho noutros Estados-Membros da UE.


