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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora saúda os objetivos da presente proposta da Comissão para cumprir seu mandato 
através da disponibilização de uma ferramenta útil para apoiar um maior reforço das relações 
sociais, culturais e económicas entre a UE e países terceiros. A relatora entende que esta 
proposta constitui uma base adequada que requer enriquecimento adicional mediante um 
diálogo reforçado e o intercâmbio de pontos de vista. O objetivo consiste em promover, da 
melhor forma possível, a transferência de competências e aptidões, incentivar a 
competitividade a nível da UE, salvaguardando, simultaneamente, o tratamento equitativo das 
diferentes categorias de nacionais de países terceiros. A relatora considera que uma melhor 
gestão dos fluxos migratórios é essencial para o desenvolvimento de uma política comum de 
imigração na UE e para a aplicação mais eficaz da Estratégia Europa 2020. 

A presente proposta da Comissão reveste a forma de uma diretiva, que altera e reformula as 
Diretivas 2004/114/CE e 2005/71/CE do Conselho. Com vista a otimizar os benefícios, 
atualiza o contexto político e tenta tratar corretamente os riscos e insuficiências identificados 
nos relatórios de aplicação de ambas as diretivas. 

A proposta da Comissão, alterada e reformulada, visa melhorar as disposições aplicáveis aos 
nacionais de países terceiros que sejam investigadores, estudantes do ensino superior, 
estudantes do ensino secundário, estagiários não remunerados e voluntários. Além disso, visa 
aplicar disposições comuns a duas novas categorias de nacionais de países terceiros: 
estagiários remunerados e pessoas colocadas au pair, que ainda não estão abrangidas por uma 
regulamentação comum legalmente aceite.

A necessidade de melhoria e de reformulação da diretiva é reforçada pelas atuais 
circunstâncias e desafios. Atualmente, a UE enfrenta importantes desafios estruturais de 
natureza tanto demográfica, como económica. Prevê-se que a população em idade ativa 
comece a diminuir nos próximos anos, ao passo que os padrões de crescimento do emprego 
observados, com especial ênfase na mão-de-obra qualificada, persistirão. A UE enfrenta uma 
situação de necessidade urgente de inovação. A despesa anual do PIB europeu relativa à 
investigação e desenvolvimento (I&D) é 0,8 % inferior à dos EUA e 1,5% inferior à do Japão. 
Embora o mercado da UE continue a ser o maior do mundo, está fragmentado e 
insuficientemente aberto à inovação. Para alcançar o objetivo de aumentar o investimento na 
investigação e inovação e na Iniciativa emblemática no quadro da Estratégia Europa 2020, a 
Europa necessita, de acordo com as previsões, de mais um milhão de empregos no domínio da 
investigação na Europa. A imigração para a UE constitui uma fonte de trabalhadores 
altamente qualificados, sendo os investigadores nacionais de países terceiros, em particular, a 
categoria mais procurada. A UE pode atrair ativamente potenciais trabalhadores e capital 
humano bem qualificado para fazer face aos referidos desafios. Promover os contactos entre 
as pessoas e a mobilidade constitui uma parte importante da política externa da União, 
nomeadamente com os países que fazem parte da Política Europeia de Vizinhança, ou que são 
parceiros estratégicos da UE. Permitir que os nacionais de países terceiros adquiram 
competências e conhecimentos, graças a um período de formação na Europa, incentiva a 
circulação de cérebros e apoia a cooperação com os países terceiros, o que traz vantagens 
tanto para os países de origem como para os países de acolhimento. A globalização obriga ao 
reforço das relações entre empresas da UE e mercados externos, enquanto a circulação de 
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estagiários e pessoas colocadas au pair promove o desenvolvimento do capital humano, 
resultando num enriquecimento mútuo para os migrantes, os países de origem e os países de 
acolhimento, bem como um melhor conhecimento entre culturas diferentes. 

A relatora manifesta a sua preocupação de que, na falta de um quadro jurídico claro, exista 
um possível risco de exploração a que os estagiários remunerados, investigadores e pessoas 
colocadas au pair estão particularmente expostos, com o subsequente risco de práticas de 
concorrência desleal, e considera que estes receios devem ser adequadamente analisados e 
abordados. 

A relatora congratula-se com o objetivo geral da proposta da Comissão de proporcionar um 
quadro jurídico coerente direcionado especificamente para as diferentes categorias de 
nacionais de países terceiros que entram na União. A relatora compreende perfeitamente o 
objetivo de simplificar e racionalizar, através de um único instrumento jurídico, as atuais 
disposições aplicáveis a diferentes categorias de nacionais. Salienta, contudo, a complexidade 
de semelhante tarefa, já que existem muitas mais diferenças acrescidas entre as várias 
categorias de nacionais de países terceiros quando comparadas com as poucas características 
comuns que partilham. Por conseguinte, a relatora recomenda uma série de alterações que 
podem reforçar ainda mais a proposta e apoiar os seus objetivos.

Alterações 

A relatora analisou a proposta da Comissão do ponto de vista do emprego. O texto proposto 
pela Comissão carece de clareza e favorece a generalização ao associar várias relações de 
trabalho, válidas de forma diferente para estagiários remunerados, investigadores, pessoas 
colocadas au pair e estudantes do ensino superior. Além disso, não faz distinções, nem 
referências claras com vista a reforçar a relação de trabalho das categorias em causa, no que 
diz respeito a contratos de trabalho, segurança social e proteção social. 

Nesta perspetiva, a relatora enfrentou um duplo dilema com duas possíveis soluções:

a) solicitar a supressão dos estagiários remunerados, investigadores e pessoas colocadas au 
pair da presente diretiva, mediante a apresentação de uma alteração horizontal acompanhada 
de uma justificação e de um pedido para que a Comissão incluísse estas categorias numa outra 
diretiva ou diretivas. No artigo 2.º, a relatora propõe excluir, por razões de clareza, todas as 
categorias de nacionais de países terceiros já abrangidas por outras diretivas existentes 
(estagiários remunerados - Diretiva relativa às transferências de trabalhadores dentro das 
empresas, titulares de um Cartão Azul UE, trabalhadores sazonais e destacados). 

b) a alternativa seria alterar o texto da diretiva reformulada, colmatando todas as eventuais 
lacunas a fim de alcançar um nível mínimo de harmonização, semelhante e em consonância 
com as diretivas já adotadas (Cartão Azul, Autorização Única) ou ainda em fase de debate 
(transferências de trabalhadores dentro das empresas, trabalhadores sazonais). A relatora de 
parecer escolheu esta opção.

É sobejamente conhecido que a persistente crise financeira aumentou as disparidades sociais e 
económicas entre os Estados-Membros do sul e norte da Europa, resultando na aplicação de 
diferentes políticas económicas e sociais na UE. Neste contexto, os fluxos migratórios 
constituem uma questão premente, criando um encargo financeiro adicional, sempre que não 
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sejam regulados de forma eficiente.

Tendo em conta as atuais condições do mercado de trabalho em muitos Estados-Membros e 
os problemas existentes de dumping social no mercado interno, a relatora visa um objetivo 
duplo: reforçar os mercados de trabalho para melhor adequar as competências à falta de 
mão-de-obra no mercado de trabalho e assegurar um tratamento equitativo e não 
discriminatório em todas as categorias de trabalhadores intraeuropeus e de países terceiros. 
Para atingir estes objetivos, deve garantir-se um nível mínimo de proteção, assegurando 
simultaneamente as condições de entrada de mão-de-obra qualificada. A relatora apoia 
plenamente os esforços para estabelecer uma política de migração proativa e com uma melhor 
gestão para atrair nacionais de países terceiros altamente qualificados para a UE. Contudo, 
considera que as propostas para incluir as disposições para estagiários remunerados e pessoas 
colocadas au pair no âmbito de categorias obrigatórias devem basear-se num quadro 
regulamentar mais abrangente que assegure proteção social e tratamento equitativo. As 
disposições adicionais relativas ao acesso ao mercado de trabalho dos membros da família de 
pessoas elegíveis, ou outras disposições para prolongar o estatuto de residência dos 
investigadores após a conclusão das suas atividades efetivas devem ter em consideração o 
princípio da subsidiariedade e devem ser cumpridas sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros para regulamentar estas matérias.

Com efeito, não podemos ignorar o facto de que os atuais níveis de desemprego em muitos 
dos Estados-Membros criaram uma crise socioeconómica sem precedentes, forçando os 
nacionais da UE a procurar trabalho fora da UE.

Nos Considerandos, a relatora introduziu várias alterações para assegurar que os nacionais de 
países terceiros beneficiam de direitos sociais equitativos (Considerando 7), que a circulação 
de cérebros é incentivada e que a fuga de cérebros é evitada (Considerando 8-A). Outras 
alterações visam esclarecer a reciprocidade e a base jurídica das convenções de acolhimento 
para investigadores (Considerando 9-A), transpondo a redação de diretivas existentes de 
modo a assegurar a unidade dos membros da família dos investigadores (Considerando 11) e 
definindo as condições para incluir os doutorandos como investigadores (Considerando 12). 
Através de um conjunto de alterações adicionais, são abordadas as seguintes questões: limiar 
salarial (Considerando 12-A), o estatuto das pessoas colocadas au pair (Considerando 19, 21 
e 22), os contratos de trabalho (Considerando 23), o estatuto financeiro do requerente e as 
taxas para o tratamento de pedidos de autorização (Considerando 25), as condições para a 
prorrogação do prazo de permanência num novo Estado-Membro (Considerando 31), o acesso 
dos estudantes do ensino superior ao mercado de trabalho (Considerandos 33, 33-A, 33-B e 
33-C), bem como as condições prévias para o acesso ao mercado de trabalho dos estudantes 
do ensino superior e investigadores (Considerando 34). 

A relatora de parecer da Comissão EMPL centrou-se principalmente nas questões essenciais 
abrangidas pelos artigos 3.º, 7.º, 12.º, 14.º, 21.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º e 31.º (já que o 
prazo para a apresentação do presente parecer era muito apertado). 

No artigo 3.º, é dada ênfase ao esclarecimento de definições referentes a «estagiários 
remunerados», «pessoas colocadas au pair», «remuneração», «emprego», «empregador», 
«membros da família», «habilitações de ensino superior», «estagiário não remunerado» e 
«família de acolhimento».
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No artigo 7.º, é introduzido o fundamento de um vínculo rigoroso de trabalho entre o 
investigador e o estabelecimento académico, a fim de proteger ambas as partes em questão, 
mediante o apoio a disposições incluídas nas diretivas existentes relativas aos investigadores e 
ao cartão azul.

No artigo 12.º, são esclarecidas as condições específicas sob as quais os estagiários não 
remunerados e remunerados nacionais de países terceiros podem receber um visto de 
permanência num Estado-Membro, prestando especial atenção à convenção de formação ou 
contrato de trabalho e às habilitações de ensino superior. 

No artigo 14.º, salienta-se o estatuto específico das pessoas colocadas au pair e a importância 
de uma convenção juridicamente vinculativa com uma família de acolhimento, a fim de 
assegurar as suas condições de trabalho e cobertura social no território da UE, evitando a sua 
exploração. A relatora destaca a necessidade de se apresentarem orientações específicas e uma 
diretiva especial para regulamentar a indústria au pair. O termo «maternidade» é suprimido a 
fim de evitar situações de abuso da diretiva e, nas responsabilidades da família de 
acolhimento, é incluído o fornecimento de ajuda de emergência às pessoas colocadas au pair.

No artigo 21.º, o direito dos investigadores nacionais de países terceiros a um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro é salvaguardado em relação a ramos da segurança social.

No artigo 23.º, sublinha-se que o número máximo de horas de trabalho permitido por semana, 
ou de dias ou meses por ano para trabalhadores estudantes não deve ser inferior a 10 horas por 
semana.

No artigo 24.º, a relatora advoga que questões como o alargamento do estatuto de residência 
dos investigadores e estudantes do ensino superior a outros Estados-Membros devem ser 
facultativas e permanecer dentro da competência absoluta do Estado-Membro. 
Simultaneamente, deve existir um adequado nível mínimo de harmonização em termos de 
quantidade de quotas de admissão. 

No artigo 25.º, a relatora apoia que as derrogações ao direito de reagrupamento familiar 
introduzidas não devem contrariar a ideia de fuga de cérebros dos países de origem e devem 
ser coerentes com os valores e princípios reconhecidos pelos Estados-Membros.  

É introduzida linguagem neutra em termos de género nos artigos 27.º e 28.º relativos aos 
direitos de mobilidade e residência num segundo Estado-Membro dos investigadores e 
estudantes do ensino superior abrangidos pelos programas da UE.

No artigo 31º, a relatora reitera a ideia de um tratamento equitativo no que diz respeito às 
taxas que os requerentes devem pagar pelos seus pedidos. Estas taxas devem ser 
proporcionais ao seu estatuto e capacidade financeira, prestando especial atenção às 
categorias não remuneradas, tais como estagiários e pessoas colocadas au pair.
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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 diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva contribui para 
realizar o objetivo do Programa de 
Estocolmo que consiste em aproximar as 
legislações nacionais que regulam as 
condições de entrada e de residência dos 
nacionais de países terceiros. A imigração 
com origem em países terceiros representa
uma reserva de pessoas altamente 
qualificadas, sendo especialmente 
procurados os estudantes do ensino 
superior e os investigadores. Estas pessoas 
desempenham, com efeito, um papel 
determinante na formação do principal 
ativo da União - o capital humano -
visando assegurar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
contribuindo, portanto, para a realização 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020.

(3) A presente diretiva contribui para 
realizar o objetivo do Programa de 
Estocolmo que consiste em aproximar as 
legislações nacionais que regulam as 
condições de entrada e de residência dos 
nacionais de países terceiros. A migração
com origem na União e a imigração com 
origem em países terceiros podem 
representar uma reserva de pessoas 
altamente qualificadas, sendo 
especialmente procurados os estudantes do 
ensino superior e os investigadores. Estas 
pessoas podem desempenhar, com efeito, 
um papel determinante na formação do 
principal ativo da União - o capital humano 
- visando assegurar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
contribuindo, portanto, para a realização 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) As insuficiências mencionadas nos 
relatórios de aplicação das duas diretivas 
dizem principalmente respeito às condições 
de admissão, aos direitos, às garantias 
processuais, ao acesso dos estudantes do 
ensino superior ao mercado de trabalho 
durante os seus estudos, às disposições que 
regulam a mobilidade no interior da União, 
bem como à falta de harmonização, uma 
vez que o legislador da União deixou aos 
Estados-Membros a faculdade de definir o 
tratamento reservado a algumas categorias, 
tais como os voluntários, os estudantes do 
ensino secundário e os estagiários não 
remunerados. As amplas consultas 
realizadas ulteriormente também revelaram 
a necessidade de oferecer melhores 
possibilidades de procura de emprego aos 
investigadores e aos estudantes do ensino 
superior, bem como uma melhor proteção 
às pessoas colocadas au pair e aos 
estagiários remunerados, os quais não são 
abrangidos pelos instrumentos jurídicos 
atuais.

(4) As insuficiências mencionadas nos 
relatórios de aplicação das duas diretivas 
relativas a nacionais de países terceiros
dizem principalmente respeito às condições 
de admissão, aos direitos, às garantias 
processuais, ao acesso dos estudantes do 
ensino superior ao mercado de trabalho 
durante os seus estudos, às disposições que 
regulam a mobilidade no interior da União, 
bem como à falta de um nível mínimo de 
harmonização, uma vez que o legislador da 
União deixou aos Estados-Membros a 
faculdade de definir o tratamento reservado 
a algumas categorias, tais como os 
voluntários, os estudantes do ensino 
secundário e os estagiários não 
remunerados. As amplas consultas 
realizadas ulteriormente também revelaram 
a necessidade de oferecer melhores 
possibilidades de procura de emprego aos 
investigadores e aos estudantes do ensino 
superior, bem como uma melhor proteção 
às pessoas colocadas au pair e aos 
estagiários remunerados, os quais não são 
abrangidos pelos instrumentos jurídicos 
atuais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As migrações para os efeitos 
enunciados na presente diretiva, devem
promover a criação e a aquisição de 
conhecimentos e competências.
Constituem uma forma de enriquecimento 
recíproco para os migrantes que delas 
beneficiam, para o seu país de origem e 

(7) A aplicação da presente diretiva pode 
promover a criação e a aquisição recíproca 
de conhecimentos e competências de 
estudantes do ensino superior, estagiários 
remunerados e não remunerados, 
investigadores, voluntários e pessoas 
colocadas au pair. Além disso, os 
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para o Estado-Membro de acolhimento, 
contribuindo para a promoção da 
compreensão intercultural.

investigadores, estagiários remunerados e 
pessoas colocadas au pair devem 
beneficiar, durante a sua residência, do 
direito à igualdade de tratamento a nível 
social com os nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Justificação

Reflete a redação da Diretiva 2005/71/CE do Conselho, p2, Considerando 15.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A aplicação da presente diretiva não 
deve favorecer a fuga de cérebros dos 
países emergentes ou em 
desenvolvimento; por conseguinte, devem 
ser adotadas medidas de 
acompanhamento e criados mecanismos 
destinados a favorecer a reinserção dos 
investigadores nos seus países de origem. 
Permitir que os nacionais de países 
terceiros adquiram competências e 
conhecimentos, graças a um período de 
formação na Europa, deve incentivar a 
circulação de cérebros para benefícios 
mútuos e não a fuga de cérebros dos 
países de origem.

Or. en

Justificação

Permitir que os nacionais de países terceiros adquiram competências e conhecimentos, 
graças a um período de formação na Europa, deve incentivar a circulação de cérebros para 
benefícios mútuos e não a fuga de cérebros dos países de origem.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em princípio, o procedimento de 
admissão para investigadores deve 
basear-se numa convenção de 
acolhimento mútua juridicamente 
vinculativa e válida entre os nacionais de 
países terceiros que são investigadores e o 
organismo de investigação de 
acolhimento, bem como ser definido por 
uma relação de trabalho em 
conformidade com a legislação em vigor 
num Estado-Membro e/ou regido pela 
legislação em vigor num Estado-Membro. 
Por conseguinte, deve exigir-se uma 
autorização de trabalho para além da 
autorização de residência.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores nacionais de países 
terceiros, os membros da família dos 
investigadores, tal como definido na 
Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativa ao direito ao 
reagrupamento familiar, devem ser 
igualmente admitidos em conjunto com 
eles. Devem beneficiar das disposições em 
matéria de mobilidade no interior da União 
e ter também acesso ao mercado de 
trabalho .

(11) A fim de tornar a União mais atrativa 
para os investigadores nacionais de países 
terceiros com um elevado nível de 
educação e de qualificação, é essencial 
apoiar a unidade dos membros da família 
dos investigadores. Os membros da família 
dos investigadores devem poder 
beneficiar, tal como definido na Diretiva 
2003/86/CE do Conselho, de 22 de 
setembro de 2003, do direito ao 
reagrupamento familiar e das disposições 
em matéria de mobilidade no interior da 
União. O acesso ao mercado de trabalho 
concedido aos membros da família de 
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nacionais elegíveis de países terceiros 
deve ser observado sem prejuízo das 
competências dos Estados-Membros para 
o regulamentar, tendo em conta a 
situação dos seus mercados de trabalho. 
Os Estados-Membros são incentivados a 
aplicar condições e medidas de 
integração, tais como a aprendizagem de 
línguas. Contudo, o direito ao 
reagrupamento familiar não deve ser 
concedido como um incentivo extra para 
encorajar uma fuga de cérebros dos 
países de origem.

Or. en

Justificação

Reflete a redação usada na Diretiva «Cartão Azul».

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem ser encorajados 
a considerar como investigadores os 
candidatos a doutoramento.

(12) As vias de admissão tradicionais, tais 
como emprego e estágio, devem manter-se 
para doutorandos que realizam 
investigação como estudantes; em 
circunstâncias especiais, nomeadamente 
quando a sua competência académica em 
áreas específicas de investigação pode 
representar valor acrescentado para os 
programas de inovação e crescimento da 
UE, os Estados-Membros podem 
considerar os doutorandos como 
investigadores.

Or. en

Justificação

A redação da Comissão é demasiado genérica, deve ser definida mais especificamente 
através de uma nova redação de acordo com a Diretiva 2005/71/CE do Conselho.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A presente diretiva prevê um 
sistema de entrada flexível determinada 
pela procura, em particular para 
investigadores e estagiários remunerados, 
que tenha por base critérios objetivos, 
designadamente um limiar salarial 
mínimo comparável aos níveis salariais 
praticados nos Estados-Membros, bem 
como qualificações académicas. É 
necessário definir um mínimo 
denominador comum para o limiar do 
salário nacional para assegurar um nível 
de harmonização mínimo das condições 
de admissão em toda a Comunidade. O 
limiar salarial determina um nível 
mínimo, podendo os Estados-Membros 
definir um limiar salarial mais elevado. 
Os Estados-Membros deverão fixar o seu 
limiar em função da situação e 
organização dos respetivos mercados de 
trabalho e das suas políticas gerais em 
matéria de imigração.

Or. en

Justificação

Disposição semelhante à da Diretiva «Cartão Azul» e da Diretiva relativa ao destacamento 
de trabalhadores.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Contudo, considera-se que, na 
presente diretiva, a referência a nacionais 
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de países terceiros que são pessoas 
colocadas au pair está limitada em termos 
de âmbito para que tenha efeito suficiente 
no plano da harmonização; por 
conseguinte, deve elaborar-se uma 
proposta de diretiva específica e 
direcionada que preveja esta situação em 
particular na União Europeia.

Or. en

Justificação

Deve existir um nível mínimo de harmonização no que diz respeito às pessoas colocadas au 
pair definido pela presente diretiva, mas especificado numa diretiva separada que incida 
exclusivamente sobre esta categoria.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os estagiários remunerados que 
entram na União para trabalhar no 
contexto de transferências dentro de 
empresas não são abrangidos pela 
presente diretiva, uma vez que lhes é 
aplicável a [Diretiva 2013/xx/UE relativa 
às transferências de trabalhadores dentro 
das empresas].

Suprimido

Or. en

Justificação

Importado em conformidade com o artigo 2.º, no qual existe uma clara referência a 
«estagiários» no âmbito da Diretiva relativa às transferências de trabalhadores dentro das 
empresas, algo que não é abrangido pela presente diretiva.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Como não existe atualmente, a nível 
da União, um quadro jurídico visando 
assegurar um tratamento equitativo aos 
nacionais de países terceiros colocados au 
pair, é conveniente adotar disposições para 
responder às suas necessidades específicas 
enquanto categoria particularmente 
vulnerável. A presente diretiva deve prever 
condições a preencher tanto pela pessoa 
colocada au pair como pela família de 
acolhimento, em especial no que diz 
respeito à convenção que devem celebrar e 
que deve incluir certos elementos, 
designadamente o dinheiro de bolso para o 
seu sustento.

(21) Uma pessoa colocada au pair não 
pertence à categoria de estudante nem à 
categoria de trabalhador, estando inserida 
numa categoria específica com 
características de ambas. É, portanto, 
necessário apresentar orientações que 
assegurem que o estatuto específico das 
pessoas colocadas au pair é reconhecido e 
salvaguardado, que as suas condições de 
trabalho e cobertura social são fixadas e 
que a indústria au pair é devidamente 
regulamentada a nível nacional e 
internacional. Como não existe 
atualmente, a nível da União, um quadro 
jurídico visando assegurar um tratamento 
equitativo aos nacionais de países terceiros 
colocados au pair, é conveniente adotar 
disposições para responder às suas 
necessidades específicas enquanto 
categoria particularmente vulnerável. A 
presente diretiva deve prever condições a 
preencher tanto pela pessoa colocada au 
pair como pela família de acolhimento, em 
especial no que diz respeito à convenção 
que devem celebrar e que deve ser 
juridicamente vinculativa, conferindo às 
pessoas colocadas au pair uma proteção 
social adequada1, indicando claramente 
os seus direitos, responsabilidades e 
natureza das funções, número de horas de 
trabalho por semana, montante de
dinheiro de bolso para o seu sustento e 
protegendo-as de serem potenciais vítimas 
de tráfico humano e exploração sexual2.
__________________
1 Carta Social Europeia 
2 Documento da GAATW e Nota do 
Departamento Temático C do PE sobre o 
abuso de trabalhadores domésticos na 
Europa: pessoas colocadas au pair 
(«Abused Domestic Workers in Europe: 
Au pairs»)
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Or. en

Justificação

As pessoas colocadas au pair constituem uma categoria específica com características tanto 
das categorias de trabalhador, como de estudante. É, portanto, adequado adotar disposições 
específicas para estas pessoas.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A autorização deve mencionar o 
estatuto concedido ao nacional de país 
terceiro interessado, bem como os 
programas da União de que beneficia, 
incluindo as medidas de mobilidade. Os 
Estados-Membros podem fornecer 
informações suplementares em papel ou 
em formato eletrónico, desde que não 
representem condições suplementares.

(23) A autorização deve mencionar o 
estatuto jurídico e o estado civil concedido 
ao nacional de país terceiro interessado, 
eventuais contratos de trabalho, ofertas de 
estágio não remunerado, natureza dos 
estudos e trabalho de voluntariado 
acordado, bem como a investigação ou 
outros programas da União de que 
beneficia, incluindo as medidas de 
mobilidade. Os Estados-Membros podem 
fornecer informações suplementares em 
papel ou em formato eletrónico, desde que 
não representem condições suplementares.

Or. en

Justificação

O estatuto jurídico e o estado civil acima mencionados referem-se à nacionalidade da pessoa 
e à sua posição civil diretamente relacionada com o direito ao reagrupamento familiar.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros podem impor 
aos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos de autorização. 
Essas taxas devem ser proporcionadas à 

(25) Os Estados-Membros podem impor 
aos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos de autorização. 
Essas taxas devem ser proporcionadas à 
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finalidade da estadia. finalidade da estadia e ao estatuto 
financeiro do requerente, devendo existir 
a possibilidade de reembolso pela entidade 
de acolhimento ou família no caso de 
estagiários não remunerados e pessoas 
colocadas au pair.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Deve ser facilitada a mobilidade no 
interior da União dos investigadores, 
estudantes do ensino superior e 
estagiários remunerados nacionais de 
países terceiros. No respeitante aos 
investigadores, a presente diretiva deve 
melhorar as regras relativas ao prazo 
durante o qual a autorização concedida 
pelo primeiro Estado-Membro é válida 
para as estadias num segundo 
Estado-Membro sem ser exigida uma nova 
convenção de acolhimento. As melhorias 
devem dizer respeito à situação dos 
estudantes do ensino superior e à nova 
categoria de estagiários remunerados, 
autorizando-os a permanecer num segundo 
Estado-Membro por períodos entre três e 
seis meses, desde que preencham as 
condições gerais estabelecidas na presente 
diretiva. No respeitante aos estagiários 
nacionais de países terceiros que entram na 
União transferidos dentro de empresas, 
aplicam-se as disposições específicas em 
matéria de mobilidade no interior da 
União, elaboradas de acordo com a 
natureza da respetiva transferência em 
conformidade com a [Diretiva 2013/xx/UE 
relativa às transferências de trabalhadores 
dentro das empresas].

(31) No respeitante aos investigadores, a 
presente diretiva deve melhorar as regras 
relativas à possibilidade de prorrogação
do prazo explicitamente definido durante o 
qual a autorização concedida pelo primeiro 
Estado-Membro pode ser válida para as 
estadias num segundo Estado-Membro sem 
ser exigida uma nova convenção de 
acolhimento. Contudo, para tal seria 
necessário o parecer favorável do novo 
Estado-Membro, desde que essa 
prorrogação estivesse incluída no 
contrato de trabalho inicial como parte 
das necessidades específicas do programa 
de investigação seguido. As melhorias 
devem dizer respeito à situação dos 
estudantes do ensino superior e à nova 
categoria de estagiários remunerados, 
autorizando-os a permanecer num segundo 
Estado-Membro por períodos claramente 
definidos entre três e seis meses, desde que 
preencham as condições gerais 
estabelecidas na presente diretiva e sejam 
adotadas medidas adequadas para evitar 
possíveis riscos de abuso. No respeitante 
aos estagiários nacionais de países terceiros 
que entram na União transferidos dentro de 
empresas, aplicam-se as disposições 
específicas em matéria de mobilidade no 
interior da União, elaboradas de acordo 
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com a natureza da respetiva transferência 
em conformidade com a [Diretiva 
2013/xx/UE relativa às transferências de 
trabalhadores dentro das empresas].

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram melhor parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, deve ser-lhes 
dado acesso facilitado ao mercado de 
trabalho, nas condições fixadas na 
presente diretiva , de um mínimo de 20 
horas por semana. O princípio do acesso 
dos estudantes do ensino superior ao 
mercado de trabalho deve constituir uma 
regra geral; todavia, em circunstâncias 
excecionais, os Estados-Membros devem 
poder ter em conta a situação dos 
respetivos mercados de trabalho nacionais, 
embora tal não deva constituir um motivo 
para negar completamente o direito ao 
trabalho.

(33) Para permitir que os estudantes do 
ensino superior nacionais de países 
terceiros cubram parte das despesas 
incorridas nos seus estudos, devem ser-lhes 
oferecidas oportunidades e acesso 
similares ao mercado de trabalho para que 
possam beneficiar das mesmas 
oportunidades que os estudantes do 
ensino superior nacionais da UE: tendo 
em conta que os Estados-Membros devem 
poder avaliar a situação existente dos seus 
próprios mercados de trabalho nacionais e 
conceder autorização prévia para uma 
autorização de trabalho a estudantes do 
ensino superior que pretendam exercer 
uma atividade económica. O acesso ao 
mercado de trabalho deve ser observado 
sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros para regulamentar esse 
acesso.  

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 33-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(33-A) A autorização e admissão de 
estudantes nacionais de países terceiros 
em escolas e universidades não devem 
excluir a possibilidade de um trabalho a 
tempo parcial, desde que este não 
prejudique a educação como principal 
objetivo para a residência.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-B) A possibilidade de trabalho que 
excede 10 horas por semana não deve ser 
excluída, podendo apenas ser permitida se 
nenhuma pessoa desempregada 
igualmente qualificada e registada no 
serviço de emprego do Estado-Membro 
puder ser recrutada pelo empregador 
potencial.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 33-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-C) O emprego para estudantes deve 
ser permitido e monitorizado pelo 
respetivo estabelecimento em cooperação 
com o serviço de emprego do 
Estado-Membro. A conclusão das suas 
tarefas académicas deve ser uma condição 
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prévia para o emprego, especialmente no 
âmbito da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Encontra-se em falta um esclarecimento referente ao estatuto do nacional de um país 
terceiro, como estudante e como trabalhador a tempo parcial, e à responsabilidade do 
estabelecimento.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Enquanto componente dos esforços 
para assegurar uma mão-de-obra 
qualificada para o futuro, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante 12 meses após o 
termo da autorização inicial. Devem 
conceder a mesma autorização aos 
investigadores após conclusão dos 
respetivos projetos de investigação, tal 
como definidos na convenção de 
acolhimento. Esta prática não deve, 
todavia, equivaler a um direito automático 
de acesso ao mercado trabalho e de criação 
de uma empresa. Pode ser-lhes exigido que 
apresentem elementos de prova em 
conformidade com o artigo 24.º.

(34) Enquanto componente dos esforços 
para assegurar uma mão-de-obra 
qualificada para o futuro, os Estados 
Membros devem poder autorizar os 
estudantes que obtêm um diploma do 
ensino superior na União a permanecer no 
seu território para procurar trabalho ou 
criar uma empresa durante 6 meses após o 
termo da autorização inicial. Devem 
também poder conceder a mesma 
autorização aos investigadores após 
conclusão dos respetivos projetos de 
investigação, dependendo da convenção de 
acolhimento, do contrato de trabalho e das 
condições do mercado de trabalho do 
Estado-Membro em causa. Esta prática 
não deve, todavia, ser entendida como um 
direito automático de acesso ao mercado 
trabalho e de criação de uma empresa, mas 
sim como uma decisão do Estado-Membro 
baseada em certas condições prévias e no 
pedido para que apresentem elementos de 
prova em conformidade com o artigo 24.º.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.º do Tratado. Estas 
categorias de pessoas têm direito a 
beneficiar de igualdade tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
relativa a um procedimento de pedido 
único de concessão de uma autorização 
única para os nacionais de países 
terceiros residirem e trabalharem no 
território de um Estado-Membro e a um 
conjunto comum de direitos para os 
trabalhadores de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro. 
Devem ser mantidos a favor dos
investigadores que são nacionais de países 
terceiros, para além dos direitos 
concedidos ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE, direitos mais favoráveis a 
nível da igualdade de tratamento em 
relação aos nacionais do Estado-Membro 
de acolhimento no respeitante a ramos da 
segurança social, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social. Atualmente, a Diretiva 2011/98/UE 
prevê que os Estados-Membros podem 
restringir a igualdade de tratamento quanto 
a ramos da segurança social, incluindo as 
prestações familiares, possibilidade esta 
que pode ser prejudicial aos investigadores. 

(36) Para tornar a União mais atrativa para 
os nacionais de países terceiros que são 
investigadores, estudantes do ensino 
superior, estudantes do ensino secundário, 
estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair, é importante assegurar-lhes um 
tratamento equitativo, em conformidade 
com o artigo 79.º do Tratado. Devem ser 
mantidos para os investigadores que são 
nacionais de países terceiros, para além dos 
direitos concedidos ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE, direitos a nível da igualdade 
de tratamento em relação aos nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento no 
respeitante a ramos da segurança social,
definidos no Regulamento (CE) n.º 
883/2004 relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. Atualmente, 
a Diretiva 2011/98/UE prevê que os 
Estados-Membros podem restringir a 
igualdade de tratamento quanto a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, possibilidade esta que pode ser 
prejudicial aos investigadores. Além disso, 
independentemente de saber se é a 
legislação da União ou o direito nacional 
do Estado-Membro de acolhimento que 
deve conceder o acesso ao mercado de 
trabalho aos nacionais de países terceiros 
que são estudantes do ensino secundário, 
voluntários, estagiários não remunerados e 
pessoas colocadas au pair, estes devem 
igualmente beneficiar de direitos à 
igualdade tratamento em relação aos 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.
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Além disso, independentemente de saber se 
é a legislação da União ou o direito 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento que deve conceder o acesso ao 
mercado de trabalho aos nacionais de 
países terceiros que são estudantes do 
ensino secundário, voluntários, estagiários 
não remunerados e pessoas colocadas au 
pair, estes devem igualmente beneficiar de 
direitos à igualdade tratamento em relação 
aos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento quanto ao acesso a bens e 
serviços, bem como à prestação de bens e 
serviços disponibilizados ao público.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As condições de entrada e de residência 
de nacionais de países terceiros no 
território dos Estados-Membros por um 
período superior a 90 dias para efeitos 
de investigação, de estudos, de intercâmbio 
de estudantes, de formação remunerada e 
não remunerada, de voluntariado ou de 
colocação au pair;

a) As condições de entrada e de residência 
e de trabalho de nacionais de países 
terceiros no território dos 
Estados-Membros por um período superior 
a 90 dias para efeitos de investigação, de 
estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação remunerada e não remunerada, 
de voluntariado ou de colocação au pair;

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As condições de entrada e de residência, 
por um período superior a 90 dias, dos 

b) As condições de entrada e de residência
e de trabalho, por um período superior a 
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nacionais de países terceiros que são 
estudantes do ensino superior e estagiários 
remunerados no território de 
Estados-Membros diferentes do 
Estado-Membro que primeiro concedeu 
uma autorização ao nacional de país 
terceiro com base na presente diretiva;

90 dias, dos nacionais de países terceiros 
que são estudantes do ensino superior e 
estagiários remunerados no território de 
Estados-Membros diferentes do 
Estado-Membro que primeiro concedeu 
uma autorização ao nacional de país 
terceiro com base na presente diretiva;

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As condições de entrada e de residência 
dos nacionais de países terceiros que são 
investigadores no território de 
Estados-Membros diferentes do 
Estado-Membro que primeiro concedeu 
uma autorização ao nacional de país 
terceiro com base na presente diretiva.

c) As condições de entrada e de residência 
e de trabalho dos nacionais de países 
terceiros que são investigadores no 
território de Estados-Membros diferentes 
do Estado-Membro que primeiro concedeu 
uma autorização ao nacional de país 
terceiro com base na presente diretiva.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) que são estagiários que entram na União 
no contexto de transferências dentro de 
empresas ao abrigo da [Diretiva 
2013/xx/UE relativa à transferência de 
trabalhadores dentro das empresas].

g) que são estagiários remunerados que 
entram na União no contexto de 
transferências dentro de empresas e que 
são abrangidos pelo âmbito de aplicação
da [Diretiva 2013/xx/UE relativa à 
transferência de trabalhadores dentro das 
empresas].

Or. en
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) que solicitam autorização para 
residir e entrar num Estado-Membro 
como «titulares do cartão azul da UE», na 
aceção da Diretiva 2009/50/CE, a fim de 
trabalhar como profissionais altamente 
qualificados no território de um 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) que tenham sido admitidos no 
território de um Estado-Membro como 
trabalhadores sazonais;

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) que sejam abrangidos pela Diretiva 
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 serviços1, 
enquanto estiverem destacados no 
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território do Estado-Membro em causa.
__________________
1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 22.

Or. en

Justificação

As categorias abrangidas por outras diretivas devem ser excluídas da presente diretiva por 
razões de clareza.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Estagiário remunerado», o nacional de 
um país terceiro que tenha sido admitido 
no território de um Estado-Membro para 
realizar um período de formação em troca 
de uma remuneração, em conformidade 
com a legislação nacional do 
Estado-Membro em causa;

f) «Estagiário remunerado», o nacional de 
um país terceiro com educação ou 
qualificações relevantes adquiridas 
anteriormente, que seja um trabalhador 
em formação por motivos de 
desenvolvimento da carreira, que trabalhe 
ao abrigo de um contrato de trabalho e 
que tenha sido admitido no território de um 
Estado-Membro para realizar um período 
de formação em troca de uma 
remuneração, em conformidade com a 
legislação nacional do Estado-Membro em 
causa;

Or. en

Justificação

Tal como se encontra redigida, a definição não menciona o objetivo de ser um estagiário 
remunerado e não refere a relação de trabalho que a remuneração implica. 

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)



PA\944251PT.doc 25/48 PE516.703v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

i) «Pessoa colocada au pair», o nacional de 
um país terceiro que é acolhido 
temporariamente por uma família residente 
no território de um Estado-Membro em 
troca de tarefas domésticas ligeiras e do 
cuidado de crianças, a fim de melhorar as 
suas aptidões linguísticas e o 
conhecimento do país de acolhimento;

i) «Pessoa colocada au pair», jovem de um 
país terceiro com idade compreendida 
entre 18 e 30 anos, que é acolhido 
temporariamente por uma família de 
acolhimento residente no território de um 
Estado-Membro, por um determinado 
período durante o qual melhora a sua 
educação, aptidões linguísticas e o 
conhecimento da cultura do país de 
acolhimento, em troca de pequenas tarefas 
de trabalho doméstico e do cuidado de 
crianças;

Or. en

Justificação

Redação de acordo com a utilizada no Acordo Europeu do Conselho da Europa de 1968, pela 
IAPA («International Au Pair Association»), e que pode ser encontrada num relatório sobre 
política do PE relativo a esta matéria.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Remuneração», o pagamento, 
independentemente da sua forma, 
recebido em troca de serviços realizados e 
considerados, por força da legislação 
nacional ou de uma prática estabelecida, 
como um elemento constitutivo de uma 
relação de trabalho;

m) «Remuneração», o salário ou 
vencimento e qualquer outra 
contrapartida, tanto em numerário como 
em espécie, que um trabalhador recebe 
diretamente pelo seu trabalho do seu 
empregador e que é equivalente aos 
serviços realizados e considerados, por 
força da legislação nacional, da convenção 
coletiva aplicável, ou de uma prática 
estabelecida, como um elemento 
constitutivo de uma relação de trabalho;

Or. en
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Justificação

A definição é vaga, especialmente para os objetivos da presente diretiva, que inclui questões 
relacionadas com pessoas colocadas au pair. É também necessário salientar a relação de 
trabalho.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) «Emprego», o exercício de uma 
atividade que inclua qualquer forma de 
trabalho ou ocupação profissional 
regulamentada pela legislação nacional ou 
de acordo com uma prática estabelecida, 
por conta ou sob direção e/ou autoridade de 
um empregador;

n) «Emprego», o exercício de uma 
atividade que inclua uma forma de 
trabalho ou ocupação profissional 
regulamentada pela legislação nacional, 
pela convenção coletiva aplicável, ou de 
acordo com uma prática estabelecida, por 
conta ou sob direção e/ou autoridade de um 
empregador. Implica um contrato legal 
entre duas partes, o empregador e o 
empregado, através do qual são 
estabelecidos direitos e obrigações 
recíprocas entre o empregador e o 
empregado;

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea n-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) «Empregador», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, por conta de quem 
ou sob cuja direção e/ou autoridade o 
trabalho é realizado1;
__________________
1 Diretiva 2009/52/CE

Or. en
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea n-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-B) «Membros da família», nacionais de 
países terceiros definidos nos termos do 
artigo 4.º da Diretiva 2003/86/CE;

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea n-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-C) «Habilitações de ensino superior», 
qualquer diploma, certificado ou outro 
título emitido por uma autoridade 
competente que comprove a conclusão de 
um curso de ensino pós-secundário 
superior, nomeadamente um conjunto de 
cadeiras ministradas por um 
estabelecimento de ensino reconhecido 
como instituição de ensino superior pelo 
Estado onde está situado. Para efeitos da 
presente diretiva, serão tidas em conta as 
habilitações de ensino superior, desde que 
os estudos necessários para a sua 
obtenção tenham durado, no mínimo, três 
anos, dando acesso a grau ou programa 
de doutoramento1.
__________________
1 JO L 155 de 18.6.2009, p. 21.

Or. en
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Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea n-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-D) «Família de acolhimento», a família, 
incluindo famílias monoparentais, com, 
pelo menos, uma criança com menos de 
18 anos que viva no mesmo espaço, que 
acolha, temporariamente, a pessoa 
colocada au pair, permitindo-lhe partilhar 
a sua vida familiar diária no território de 
um Estado-Membro com base numa 
convenção juridicamente vinculativa 
celebrada entre a família de acolhimento 
e a pessoa colocada au pair;

Or. en

Justificação

Falta a referência a famílias monoparentais e, de acordo com o Conselho da Europa e outros 
estudos de política, existe também um limite de idade para as crianças da família, já que a 
guarda de crianças é uma das razões para a necessidade de uma pessoa colocada au pair. A 
convenção deve ser juridicamente vinculativa para evitar casos de exploração e tratamento 
não equitativo.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação no respeitante aos artigos 21.º, 
22.º, 23.º, 24.º, 25.º e 29.º, especialmente 
no contexto das parcerias para a 
mobilidade.

2. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de adotarem 
ou manterem disposições mais favoráveis 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação.
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Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) a pedido de um Estado-Membro, 
fornecer a prova de que dispõem durante a 
sua estadia de recursos suficientes para 
cobrir as suas despesas de subsistência, de 
estudos e de regresso, sem prejuízo do 
exame individual de cada caso.

f) a pedido de um Estado-Membro, 
fornecer a prova de que dispõem durante a 
sua estadia de recursos suficientes para 
cobrir as suas despesas de subsistência, de 
estudos e de regresso, sem prejuízo do 
exame individual de cada caso. A 
apresentação destas provas é necessária 
mesmo que o nacional de país terceiro 
beneficie de uma subvenção ou bolsa, ou 
tenha obtido o compromisso de ficar a 
cargo de uma família de acolhimento ou 
uma proposta concreta de trabalho;

Or. en

Justificação

A possibilidade de receber subvenções, bolsas ou de ficar a cargo de terceiros deve ser 
referida e declarada sempre pelo nacional de país terceiro por motivos fiscais e para um
melhor controlo por parte da administração dos Estados-Membros.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) fornecer a sua morada no território 
do Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Reflete a redação usada noutras diretivas sobre nacionais de países terceiros.
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apresentar uma convenção de 
acolhimento assinada com um organismo 
de investigação, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 1 e 2;

a) Apresentar uma convenção de 
acolhimento válida, incluindo um contrato 
de trabalho válido ou uma oferta de 
emprego vinculativa como investigador, 
como previsto na legislação nacional, e
assinada com um organismo de 
investigação, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 1 e 2;

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) apresentar um documento de viagem 
válido, em conformidade com o artigo 6.º, 
e apresentar o comprovativo de que 
subscreveu ou, caso a legislação nacional 
o preveja, de que requereu um seguro de 
doença que cubra o requerente em 
relação a todos os riscos contra os quais 
são normalmente cobertos os nacionais do 
Estado-Membro em causa, durante os 
períodos em que não beneficiará, ao 
abrigo do seu contrato de trabalho ou em 
ligação com este, de qualquer cobertura 
deste tipo nem de qualquer prestação 
correspondente;

Or. en
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) apresentar uma confirmação válida, 
obtida através do organismo de 
investigação em causa, que demonstre 
que possui as qualificações académicas 
necessárias para ser aceite como 
investigador numa área específica, a fim 
de realizar um projeto de investigação;

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem aceitar, em 
conformidade com a sua legislação 
nacional, um pedido apresentado quando o 
interessado nacional de um país terceiro já 
se encontra no seu território.

5. Os Estados-Membros podem aceitar, em 
conformidade com a sua legislação 
nacional, um pedido apresentado quando o 
interessado nacional de um país terceiro já 
se encontra no seu território com o objetivo 
de concluir o seu doutoramento.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cabe aos Estados-Membros determinar 
se os pedidos de autorização devem ser 
apresentados pelo investigador ou pelo 
organismo de investigação em causa.

6. Os pedidos de autorização devem ser 
apresentados pelo organismo de 
investigação em causa em plena 
cooperação e conformidade com o 
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potencial investigador.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Antes de tomarem uma decisão sobre 
um pedido ou convenção de acolhimento, 
e ao considerarem as renovações ou 
autorizações nos termos dos artigos 6.º e 
16.º durante o primeiro ano de emprego 
legal como investigador, os 
Estados-Membros podem examinar a 
situação do seu mercado de trabalho e 
aplicar os procedimentos nacionais no 
que se refere aos requisitos para o 
preenchimento de vagas.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Sempre que as condições para o 
reagrupamento familiar estiverem 
preenchidas e forem relevantes, os 
investigadores nacionais de países 
terceiros devem declarar a situação e 
apresentar a documentação jurídica para 
os membros da sua família em paralelo 
com o pedido de autorização.

Or. en
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Justificação

Redação semelhante à das diretivas relativas aos investigadores, cartão azul, reagrupamento 
familiar e sanções contra os empregadores de nacionais de países terceiros em situação 
irregular.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) informações sobre a relação jurídica
existente entre o organismo de investigação 
e o investigador;

e) descrição da relação de trabalho
existente entre o organismo de investigação 
e o investigador;

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) informações sobre as condições de 
trabalho do investigador.

f) descrição das condições de trabalho e 
proteção em matéria de segurança social 
do investigador.

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) informações sobre as qualificações 
do investigador relativamente ao objeto e 
âmbito da investigação;
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Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) comprovar que subscreveu ou que 
requereu um seguro de doença que cubra 
o requerente em relação a todos os riscos 
contra os quais são cobertos os nacionais 
do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

 Condições específicas aplicáveis aos 
estagiários

Condições específicas aplicáveis aos 
estagiários não remunerados ou 
remunerados

Or. en

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

a) Ter assinado uma convenção de 
formação, certificada, se necessário, pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa em conformidade com a sua 
legislação ou prática administrativa, tendo 

a) Apresentar um documento 
comprovativo em como assinou uma 
convenção de formação ou um contrato de 
trabalho, certificado, se necessário, pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
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em vista um estágio numa empresa do setor 
privado ou público ou num organismo de 
formação profissional, público ou privado, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a sua legislação ou 
prática administrativa.

em causa em conformidade com a sua 
legislação ou prática administrativa, tendo 
em vista um estágio numa empresa do setor 
privado ou público ou num organismo de 
formação profissional, público ou privado, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a sua legislação ou 
prática administrativa.

Or. en

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

b) Apresentar a prova, se o 
Estado-Membro o exigir, de que 
anteriormente frequentou o ensino 
pertinente e possui as qualificações ou 
experiência profissional úteis para 
beneficiar do estágio.

b) Apresentar a prova, se o 
Estado-Membro o exigir, de que 
anteriormente frequentou o ensino superior 
pertinente ou que possui as qualificações
profissionais úteis para beneficiar do 
estágio.

Or. en

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) fornecer provas de que dispõe 
durante a sua estadia de recursos 
suficientes para cobrir as suas despesas 
de subsistência, formação e regresso. O 
Estado-Membro tornará público o 
montante mínimo dos recursos mensais 
exigidos para efeitos da presente 
disposição, sem prejuízo do exame 
individual de cada caso.
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Or. en

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

 A convenção referida na alínea a) deve
descrever o programa de formação, 
especificar a sua duração, as condições em 
que o estagiário é acompanhado na 
realização das suas tarefas, o horário que 
deverá cumprir, a relação jurídica com a 
entidade de acolhimento e, caso o 
estagiário seja remunerado, o montante 
dessa remuneração. 

A convenção referida na alínea a) deve 
descrever o programa de formação, 
especificar a sua duração, as condições em 
que o estagiário é acompanhado na 
realização das suas tarefas, o horário que 
deverá cumprir, a relação jurídica com a 
entidade de acolhimento e, caso o 
estagiário seja remunerado, o montante 
dessa remuneração, bem como todas as 
outras condições de trabalho, incluindo 
benefícios e proteção em matéria de 
segurança social.

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem exigir à 
entidade de acolhimento uma declaração 
segundo a qual o nacional de um país 
terceiro não ocupa um lugar 
correspondente a um posto de trabalho.

2. Os Estados-Membros podem exigir à 
entidade de acolhimento uma declaração 
segundo a qual o nacional de um país 
terceiro não ocupa um lugar 
correspondente a um posto de trabalho, a 
fim de assegurar que os trabalhadores 
estrangeiros não são explorados como 
mão-de-obra barata para aumentar as 
margens de lucro das empresas, 
promovendo dessa forma o dumping 
social.

Or. en
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter 17 anos no mínimo e 30 anos no 
máximo ou, em situações justificadas caso 
a caso, ter mais de 30 anos;

a) Ter 18 anos no mínimo ou ter atingido 
a idade legal de acordo com a legislação 
nacional, que permite a celebração de 
contratos, e não ter mais 30 anos;

Or. en

Justificação

Como referido na definição de pessoa colocada au pair, devem evitar-se situações em que 
menores são explorados e 18 anos é a idade legal na maioria dos Estados e a idade em que 
podem celebrar contratos sem a autorização de um adulto. Contudo, deve prestar-se atenção 
à legislação nacional de países terceiros relativa à idade legal, em que a maioria dos direitos 
da idade adulta é assumida.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecer prova de que a família de 
acolhimento aceita responsabilizar-se por 
si durante todo o período de permanência 
no território do Estado-Membro em causa, 
em especial no que diz respeito ao seu 
sustento, alojamento, cuidados de saúde, 
maternidade ou risco de acidente;

b) Fornecer prova de que a família de 
acolhimento aceita responsabilizar-se por 
si durante todo o período de permanência 
no território do Estado-Membro em causa, 
em especial no que diz respeito ao seu 
sustento, alojamento, cuidados de saúde ou 
risco de acidente, proporcionando ajuda 
de emergência sempre que necessário;

Or. en

Justificação

A «maternidade» deve ser suprimida a fim de evitar situações de abuso da diretiva. A ajuda 
de emergência é fundamental quando se viaja para o estrangeiro e refere-se a ajuda durante 
um incidente inesperado, tal como um acidente, etc.
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Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apresentar uma convenção celebrada 
entre a pessoa colocada au pair e a família 
de acolhimento que defina os direitos e 
obrigações do interessado, incluindo 
disposições sobre o dinheiro de bolso que 
receberá e modalidades adequadas que lhe 
permitam assistir a cursos e participar nas 
tarefas quotidianas da família.

c) Apresentar um contrato de trabalho 
juridicamente vinculativo que indique os 
direitos e as obrigações contratuais da 
pessoa colocada au pair e da família de 
acolhimento, tendo por base que a pessoa 
colocada au pair recebe alimentação e 
alojamento em troca de serviços como 
tarefas domésticas ligeiras e o cuidado de 
crianças da família de acolhimento, e
apresentar uma convenção celebrada entre 
a pessoa colocada au pair e a família de 
acolhimento que defina claramente os 
direitos e obrigações do interessado, 
incluindo disposições sobre a quantia de
dinheiro de bolso que receberá,
modalidades adequadas que lhe permitam 
assistir a cursos, incluindo a concessão de 
pelo menos um dia livre completo por 
semana, e participar nas tarefas 
quotidianas da família, indicando o 
máximo de horas por dia a dedicar à 
participação nas referidas tarefas.

Or. en

Justificação

 Ver GAATW (Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres), documento de trabalho 2013, 
«Pessoas Au Pair: Desafio à migração segura e ao trabalho digno» («Au Pair: Challenges to 
safe Migration and Decent Work»).

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A quantia mínima de dinheiro de bolso 
deve ser estabelecida a nível nacional, 
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tornando-a equivalente a, pelo menos, o 
salário mínimo em setores de trabalho
comparáveis nos países de acolhimento e 
válida para todas as pessoas colocadas au 
pair (sem prejuízo de condições mais 
favoráveis).

Or. en

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea c) – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O horário de trabalho máximo não deve 
exceder as 25 horas por semana, com um 
horário diário máximo de 5 horas e, pelo 
menos, um dia livre completo por semana 
ou com um horário diário de 8 horas e 
dois dias livres completos por semana.

Or. en

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

É criado um mecanismo a nível nacional 
que permite que as pessoas colocadas au 
pair mudem de família de acolhimento e, 
no caso de cessação súbita de contrato, a 
pessoa colocada au pair terá um mês para 
encontrar uma nova família de 
acolhimento, sendo que em tal 
circunstância deverá requerer também 
uma nova autorização de residência. A 
pessoa colocada au pair pode permanecer 
como hóspede com a nova família de 
acolhimento enquanto aguarda pela 
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resposta do serviço de imigração. As 
autoridades de imigração terão em conta 
as razões para a mudança de família de 
acolhimento aquando da emissão da nova 
autorização de residência.

Or. en

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem emitir uma 
autorização para os investigadores por um 
período de, pelo menos, um ano, e devem 
renovar essa autorização se as condições 
exigidas nos artigos 6.º, 7.º e 9.º 
continuarem a estar preenchidas. Se a 
duração do projeto de investigação for 
inferior a um ano, o período de validade 
da autorização será igual à duração do 
projeto.

1. Os Estados-Membros devem emitir uma 
autorização, incluindo uma autorização de 
residência e de trabalho, para os 
investigadores por um período de, pelo 
menos, um ano, e devem renovar essa 
autorização se as condições exigidas nos 
artigos 6.º, 7.º e 9.º continuarem a estar 
preenchidas. Se a duração do projeto de 
investigação for inferior a um ano, o 
período de validade da autorização será 
igual à duração do projeto.

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O período de validade de 
uma autorização emitida para um estagiário 
deve corresponder à duração do estágio ou 
a um período máximo de um ano. Em 
casos excecionais, a autorização pode ser 
renovada uma única vez, sob a forma de 
um título de residência, exclusivamente 
pelo tempo necessário à obtenção de uma 

4. O período de validade de uma 
autorização emitida para um estagiário ou 
de uma autorização de residência e de 
trabalho emitida para um estagiário 
remunerado deve corresponder à duração 
do estágio ou a um período máximo de um 
ano. Em casos excecionais, a autorização 
pode ser renovada uma única vez, sob a 
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qualificação profissional reconhecida por 
um Estado-Membro, em conformidade 
com a sua legislação ou prática 
administrativa, se o seu titular continuar a 
preencher as condições estabelecidas nos 
artigos 6.º e 12.º.

forma de um título de residência, 
exclusivamente pelo tempo necessário à 
obtenção de uma qualificação profissional 
reconhecida por um Estado-Membro, em 
conformidade com a sua legislação ou 
prática administrativa, se o seu titular 
continuar a preencher as condições 
estabelecidas nos artigos 6.º e 12.º.

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem rejeitar um 
pedido se resultar que a entidade de 
acolhimento suprimiu deliberadamente, 
nos 12 meses que precedem a data do 
pedido, o lugar que tenciona preencher 
através do novo pedido.

2. Os Estados rejeitam um pedido se a 
entidade de acolhimento suprimiu 
deliberadamente, nos 12 meses que 
precedem a data do pedido, o lugar que 
tenciona preencher através do novo pedido.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os nacionais de países terceiros que 
sejam investigadores, estudantes do 
ensino superior, estudantes do ensino 
secundário, estagiários, voluntários e 
pessoas colocadas au pair devem 
beneficiar do mesmo tratamento que os 
nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento ao abrigo da Diretiva 
2011/98/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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relativa a um procedimento de pedido 
único de concessão de uma autorização 
única para os nacionais de países 
terceiros residirem e trabalharem no 
território de um Estado-Membro e a um 
conjunto comum de direitos para os 
trabalhadores de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro.

Or. en

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, 
alínea b), da Diretiva 2011/98/UE, os 
investigadores nacionais de países terceiros 
devem beneficiar do mesmo tratamento 
que os nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento em relação a ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

1. Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), da Diretiva 2011/98/UE, os 
investigadores e estudantes do ensino 
superior nacionais de países terceiros 
devem beneficiar do mesmo tratamento 
que os nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento em relação a educação, 
formação profissional e ramos da 
segurança social, incluindo as prestações 
familiares, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro fixa o número 
máximo de horas por semana ou de dias ou 
meses por ano em que essa atividade é 

3. Cada Estado-Membro fixa o número 
máximo de horas por semana ou de dias ou 
meses por ano em que essa atividade é 
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autorizada, o qual não deve ser inferior 
a 20 horas por semana ou ao equivalente 
em dias ou meses por ano.

autorizada, o qual não deve ser inferior 
a 10 horas por semana ou ao equivalente 
em dias ou meses por ano.

Or. en

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 24 

Texto da Comissão Alteração

 Após a conclusão da investigação ou dos
estudos no Estado-Membro, os nacionais 
de países terceiros têm o direito a 
permanecer no território do referido
Estado-Membro durante 12 meses a fim de 
procurar emprego ou criar uma empresa, 
desde que continuem a estar preenchidas as 
condições estabelecidas no artigo 6.º, 
alínea a), e alíneas c) a f). Num prazo 
superior a três meses e inferior a seis 
meses, pode ser exigido aos nacionais de 
países terceiros que forneçam a prova de 
que continuam a procurar um emprego ou 
estão a criar uma empresa. Após um 
período de seis meses, pode ainda ser-lhes 
exigida a prova de que têm hipóteses reais 
de serem contratados ou de criarem a sua 
empresa.

Qualquer disposição possível para 
prolongar o estatuto de residência dos 
investigadores e estudantes do ensino 
superior após a conclusão das suas 
atividades efetivas (investigação ou 
estudos) no Estado-Membro, para as quais 
foi emitida uma autorização de 
residência, deve ser facultativa e 
permanecer dentro da competência 
absoluta do Estado-Membro, bem como a 
duração do período. Recomenda-se aos 
Estados-Membros que considerem uma 
prorrogação durante 6 meses para os 
nacionais de países terceiros, a fim de 
procurar emprego ou criar uma empresa, 
desde que continuem a estar preenchidas as 
condições estabelecidas no artigo 6.º, 
alínea a), e alíneas c) a f). Num prazo 
superior a três meses e inferior a seis 
meses, pode ser exigido aos nacionais de 
países terceiros que forneçam a prova de 
que continuam a procurar um emprego ou 
estão a criar uma empresa. Após um 
período de seis meses, pode ainda ser-lhes 
exigida a prova de que têm hipóteses reais 
de serem contratados ou de criarem a sua 
empresa.

Or. en

Justificação

Período de prorrogação: a relatora não concorda com o período de 12 meses e propõe 6 
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meses, já que se considera um período suficiente para o fim indicado.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 24 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Devem introduzir-se quotas 
harmonizadas relativamente ao número 
de admissões de cada categoria diferente 
de requerentes/pedidos que recebem a 
autorização para efeitos de investigação, 
estudos, intercâmbio de estudantes, 
formação remunerada e não remunerada, 
voluntariado e colocação au pair, como 
medida para evitar riscos de abuso e 
fraude cometidos por instituições e 
organismos a nível nacional, e devem ser 
acordadas em conformidade com a 
capacidade de resposta do 
Estado-Membro, com base nas suas 
condições económicas, de emprego e de 
educação.

Or. en

Justificação

Tal como previsto no Considerando 35.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 25 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Estas derrogações ao direito de 
reagrupamento familiar não devem 
contrariar a ideia de fuga de cérebros dos 
países de origem, como já referido na 
diretiva. Além disso, este direito deve estar 
em conformidade com os valores e 
princípios reconhecidos pelos 
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Estados-Membros. Tal conformidade 
justifica a possível adoção de medidas 
restritivas de acordo com o Considerando 
11 da Diretiva 2003/86/CE.

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se o investigador permanecer noutro 
Estado-Membro até seis meses, a 
investigação pode ser efetuada com base na 
convenção de acolhimento celebrada no 
primeiro Estado-Membro, desde que o 
investigador possua recursos suficientes no 
outro Estado-Membro e não seja 
considerado uma ameaça para a ordem 
pública, a segurança pública ou a saúde 
pública no segundo Estado-Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Igualdade de géneros.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O nacional de um país terceiro que tenha 
sido admitido na qualidade de estudante do 
ensino superior ou de estagiário 
remunerado ao abrigo da presente diretiva 
deve ser autorizado, por períodos 
superiores a três meses, mas que não 
ultrapassem seis meses, a prosseguir parte 

O nacional de um país terceiro que tenha 
sido admitido na qualidade de estudante do 
ensino superior, de estagiário remunerado
ou de investigador ao abrigo da presente 
diretiva pode ser autorizado, por períodos 
superiores a três meses, mas que não 
ultrapassem seis meses, a prosseguir parte 
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dos seus estudos ou estágio noutro 
Estado-Membro, desde que antes da sua 
transferência para este último tenha 
apresentado os documentos seguintes à 
autoridade competente do segundo 
Estado-Membro:

dos seus estudos ou estágio noutro 
Estado-Membro, desde que antes da sua 
transferência para este último tenha 
apresentado os documentos seguintes à 
autoridade competente do segundo 
Estado-Membro para validação e 
aprovação:

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um documento comprovativo válido, 
incluindo uma avaliação do 
comportamento social, obtido através do 
serviço adquirido anteriormente, que 
demonstre que possui as qualificações 
académicas necessárias para ser aceite 
como estudante do ensino superior, 
investigador ou estagiário remunerado 
numa área específica a fim de realizar um 
projeto de investigação para efeitos de 
estudos ou formação;

Or. en

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A lista completa dos Estados-Membros 
para onde o investigador ou o estudante do 
ensino superior pretende deslocar-se seja 
conhecida antes da sua entrada no primeiro 
Estado-Membro;

a) A lista completa dos Estados-Membros 
para onde o investigador ou o estudante do 
ensino superior declarou que pretende 
deslocar-se seja conhecida antes da sua 
entrada no primeiro Estado-Membro;
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Or. en

Justificação

Deve ser utilizada linguagem neutra em termos de género.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um investigador se desloque 
para um segundo Estado-Membro em 
conformidade com os artigos 26.º e 27.º, e 
se a sua família já estiver constituída no 
primeiro Estado-Membro, os membros 
dessa família são autorizados a 
acompanhar ou a juntar-se ao investigador.

1. Sempre que um investigador se desloque 
para um segundo Estado-Membro em 
conformidade com os artigos 26.º e 27.º, e 
se a sua família já estiver constituída no 
primeiro Estado-Membro, os membros 
dessa família são autorizados a 
acompanhar ou a juntar-se ao investigador, 
de acordo com uma análise caso a caso.

Or. en

Justificação

Deve ser utilizada linguagem neutra em termos de género.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A prova de que residiram no primeiro
Estado-Membro na qualidade de membros 
da família do investigador;

b) Dispõe de recursos estáveis e regulares 
suficientes para a sua própria 
subsistência e para os membros da família, 
sem recorrer ao sistema de assistência 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem exigir dos 
requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos em conformidade 
com a presente diretiva. O montante dessas 
taxas não deve comprometer o 
cumprimento dos seus objetivos. 

Os Estados-Membros podem exigir dos 
requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos em conformidade 
com a presente diretiva. O nível dessas 
taxas não deve ser excessivo e 
desproporcionado em relação ao seu 
estatuto ou capacidade financeira, 
especialmente nas categorias não 
remuneradas, tais como estagiários e 
pessoas colocadas au pair.

Or. en

Justificação

Acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo C-508/10 Comissão/Reino dos Países 
Baixos que afirma que o nível de taxas não deve ser excessivo ou desproporcionado. Nas 
categorias de pessoas não remuneradas deve existir um tipo de facilitação por parte do 
Estado. Esta é a essência de um Estado-Providência europeu.


