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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas 
destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto 
da livre circulação de trabalhadores
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0236)),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 46.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0114/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de (...)1,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A livre circulação dos trabalhadores 
é uma liberdade fundamental dos cidadãos 
da UE e um dos pilares do mercado interno 
na União, consagrada no artigo 45.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

(1) A livre circulação dos trabalhadores é 
uma liberdade fundamental dos cidadãos 
da UE e um dos pilares do mercado interno 
na União, consagrada no artigo 45.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

                                               
1 JO C …/Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Europeia. A sua concretização é objeto da 
legislação da União que visa garantir o 
pleno exercício dos direitos conferidos aos 
cidadãos e aos membros das suas famílias.

Europeia. A sua concretização é objeto da 
legislação da União que visa garantir o 
pleno exercício dos direitos conferidos aos 
cidadãos e aos membros das suas famílias, 
conforme definido no artigo 2.º, n.º 2, da 
Diretiva 2004/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1.
_________________

1 Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao 
direito de livre circulação e residência dos 
cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos Estados-Membros, que 
altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e que 
revoga as Diretivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (JO L 158 
de 30.4.2004, p. 77).

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho, garantindo-lhes 
igualdade de tratamento em relação aos
nacionais desse Estado-Membro. Há que a 
distinguir da liberdade de prestação de 
serviços, a qual inclui o direito de as 
empresas prestarem serviços num outro 
Estado-Membro, para lá enviando 
(destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.

(3) A livre circulação de trabalhadores 
confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro 
para aí trabalhar e residir para o efeito. 
Protege-os contra a discriminação em razão 
da nacionalidade no que diz respeito ao 
emprego, ao despedimento, à remuneração 
e demais condições de trabalho, 
garantindo-lhes igualdade de tratamento 
em relação aos nacionais desse 
Estado-Membro. Há que a distinguir da 
liberdade de prestação de serviços, a qual 
inclui o direito de as empresas prestarem 
serviços num outro Estado-Membro, para 
lá enviando (destacando) os seus próprios 
trabalhadores, numa base temporária, a fim 
de realizarem o trabalho necessário à 
prestação dos ditos serviços.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A aplicação e o controlo das regras 
da União em matéria de livre circulação 
devem ser melhorados, a fim de garantir 
que os trabalhadores estão mais bem 
informados acerca dos seus direitos, de 
lhes prestar assistência e proteção no 
exercício desses direitos e combater a 
forma como estas regras são contornadas 
por autoridades públicas e entidades 
empregadoras públicas ou privadas.

(11) A aplicação e o controlo das regras da 
União em matéria de livre circulação de 
trabalhadores devem ser melhorados, a 
fim de garantir que os trabalhadores estão 
mais bem informados acerca dos seus 
direitos, de lhes prestar assistência e 
proteção no exercício desses direitos e 
combater a forma como estas regras são 
contornadas por autoridades públicas e 
entidades empregadoras públicas ou 
privadas. Para o efeito, a Diretiva 
91/533/CEE1 do Conselho deve ser 
aplicada e fiscalizada de forma 
consistente.
_______________

1 Diretiva 91/533/CEE do Conselho, de 14 de 
outubro de 1991, relativa à obrigação de a 
entidade patronal informar o trabalhador sobre as 
condições aplicáveis ao contrato ou à relação de 
trabalho (JO L 288 de 18.10.1991, p. 32).

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para o efeito, convém prever 
normas específicas para a aplicação eficaz 
das regras substantivas que regulam a 
liberdade de circulação de trabalhadores e 
facilitar uma aplicação mais eficaz e 
uniforme do artigo 45.º do Tratado e do 

(13) Para o efeito, convém prever medidas
específicas para a aplicação eficaz das 
regras substantivas que regulam a liberdade 
de circulação de trabalhadores e facilitar 
uma aplicação mais eficaz e uniforme do 
artigo 45.º do Tratado e do Regulamento 
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Regulamento (UE) n.º 492/2011. (UE) n.º 492/2011.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) De acordo com as várias decisões 
do Tribunal de Justiça1, as derrogações 
ao princípio fundamental da livre 
circulação de trabalhadores, com base no 
artigo 45.º, n.º 4, do TFUE, devem ser 
limitadas a cargos que envolvam o 
exercício direto ou indireto das 
competências conferidas por direito 
público e funções que têm por objetivo a 
salvaguarda dos interesses gerais do 
Estado.
_________________

1 Acórdão de 16 de junho de 1987, Processo C-
225/85, República Italiana, Coletânea de 
Jurisprudência 1987, p. 2625; Acórdão de 30 de 
setembro de 2003, Processo C-47/02, Anker, 
Coletânea de Jurisprudência 2003, p. I-10471; 
Acórdão de 17 de dezembro de 1980, Processo C-
149/79, Reino da Bélgica, Coletânea de 
Jurisprudência 1980, p. I-03881; et al.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Além disso, a fim de garantir um 
nível de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 

(15) Além disso, a fim de garantir um nível 
de proteção mais eficaz, devem ser 
conferidas às associações ou entidades 
jurídicas competências para, nos termos 
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determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 
das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal.

determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima, sem prejuízo 
das normas processuais nacionais relativas 
à representação e defesa em tribunal. Os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a aplicar a Recomendação da Comissão 
C(2013)3539, de 11 de junho de 2013, 
sobre os princípios comuns que devem 
reger os mecanismos de tutela coletiva 
inibitórios e indemnizatórios dos 
Estados-Membros aplicáveis às violações 
de direitos garantidos pelo direito da 
União, e a facilitar a aplicação do seu 
mecanismo para a proteção eficiente dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão e os Estados-Membros 
são incentivados a criar uma rede 
europeia de pontos de contacto nacionais, 
de forma a poderem partilhar boas 
práticas e a melhorar a cooperação entre 
os Estados-Membros no que diz respeito à 
facilitação da livre circulação de 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem 
divulgar mais amplamente informações 
sobre as condições de emprego a 
trabalhadores de outros Estados-Membros, 
empregadores e outras partes interessadas.

(21) Os Estados-Membros devem divulgar 
mais amplamente informações sobre as 
condições de emprego a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
outras partes interessadas. Os 
Estados-Membros devem facultar, a 
pedido, informações idênticas aos seus 
próprios cidadãos que desejem exercer o 
direito de livre circulação para outro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

(22) Os Estados-Membros devem 
determinar a forma como os empregadores, 
os trabalhadores e outras pessoas podem 
obter informações úteis e facilmente 
acessíveis sobre as disposições da presente 
diretiva e as disposições pertinentes do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, incluindo 
as informações relacionadas com a 
instituição à qual as funções previstas no 
artigo 5.º são atribuídas. Estas 
informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os funcionários 
responsáveis pela aplicação do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 e da 
presente diretiva possuem formação 
adequada.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os 
Estados-Membros têm também a 
possibilidade de alargar as competências 
dos organismos responsáveis pela proteção 
dos trabalhadores migrantes da União 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, de modo a que englobem o 
direito à igualdade de tratamento sem 
discriminação em razão da nacionalidade 
de todos os cidadãos da União e membros 
das suas famílias que exercem o direito à 
livre circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na 
Diretiva 2004/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 
2004, relativa ao direito de livre circulação 
e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros. A execução da presente 
diretiva não poderá justificar qualquer 

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis. Os 
Estados-Membros têm também a 
possibilidade de alargar as competências 
dos organismos responsáveis pela proteção 
dos trabalhadores móveis da União contra a 
discriminação em razão da nacionalidade, 
de modo a que englobem o direito à 
igualdade de tratamento sem discriminação 
em razão da nacionalidade de todos os 
cidadãos da União e membros das suas 
famílias que exercem o direito à livre 
circulação, tal como consagrado no 
artigo 21.º do TFUE e na 
Diretiva 2004/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 
2004, relativa ao direito de livre circulação 
e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros. A execução da presente 
diretiva não poderá justificar qualquer 
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regressão relativamente à situação que já 
existe em cada Estado-Membro.

regressão relativamente à situação que já 
existe em cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Decorrido um período suficiente 
após a transposição da diretiva, a Comissão 
deve elaborar um relatório sobre a sua 
aplicação, avaliando particularmente a 
necessidade de apresentar propostas que 
visem melhorar o respeito pela legislação 
da União em matéria de livre circulação.

(26) Decorrido um período suficiente após 
a transposição da diretiva, a Comissão deve 
elaborar um relatório sobre a sua aplicação, 
avaliando particularmente a necessidade de 
apresentar propostas que visem melhorar o 
respeito pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Condições de reemprego ou de 
reintegração, se um trabalhador ficar 
desempregado;

Or. en
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associções, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da
presente diretiva possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento, 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo 
artigo 45.º do Tratado e dos artigos 1.º 
a 10.º do Regulamento (UE) n.º 492/2011.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
entidades jurídicas que tenham, de acordo 
com os critérios definidos na respetiva 
legislação nacional, um interesse legítimo 
no cumprimento das disposições da 
presente diretiva gozem do direito de
encetar, em nome ou apoio do trabalhador 
e dos membros das suas famílias, com o 
seu consentimento, procedimentos judiciais 
e/ou administrativos previstos para fazer 
cumprir os direitos conferidos pelo 
artigo 45.º do TFUE e dos artigos 1.º a 10.º 
do Regulamento (UE) n.º 492/2011.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências a nível 
nacional com objetivos idênticos, mas que 
abranjam um leque mais vasto de motivos 
de discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
afetação de recursos suficientes ao 

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma estrutura, um organismo ou 
organismos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento de todos os trabalhadores ou 
membros das suas famílias, sem 
discriminação em razão da nacionalidade, e 
estabelecer as disposições necessárias ao 
seu funcionamento. Estes organismos 
podem ser parte de agências ou 
organismos existentes a nível nacional 
com objetivos idênticos, mas que abranjam 
um leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
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organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

afetação de recursos suficientes ao 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(a) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência aos 
trabalhadores ou membros da sua família 
que pretendam apresentar uma queixa;

(a) sem prejuízo do direito dos 
trabalhadores ou dos membros da sua 
família e das associações e organizações ou 
outras entidades jurídicas referidas no 
artigo 5.º, a prestação de assistência 
jurídica e/ou outro tipo de assistência
gratuita aos trabalhadores ou membros da 
sua família que pretendam apresentar uma 
queixa;

Or. en

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(b) realizar inquéritos independentes sobre 
a discriminação em razão da nacionalidade;

(b) realizar inquéritos e análises
independentes sobre a discriminação em 
razão da nacionalidade;

Or. en
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou 
recém-criados conheçam, usem e cooperem 
com os serviços de informação e 
assistência, designadamente o portal «A 
sua Europa», as redes SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe e os Balcões Únicos.

3. Os Estados-Membros devem velar por 
que os organismos existentes ou 
recém-criados conheçam, usem e cooperem 
com os serviços de informação e 
assistência, a nível nacional através dos 
pontos de contacto e ao nível da União 
através, entre outros, do portal «A sua 
Europa», das redes SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe, dos Balcões Únicos e 
da rede europeia de pontos de contacto 
nacionais.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando mais do que um organismo é 
responsável pelas funções previstas no 
artigo 5.º, n.os 1 e 2, os Estados-Membros 
devem assegurar a coordenação e 
cooperação entre esses organismos, de 
forma a evitar qualquer sobreposição ou 
falta de competências.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições adotadas em aplicação 
da presente diretiva, juntamente com as 
disposições pertinentes já em vigor por 
força dos artigos 1.º a 10.º do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011, sejam levadas ao 
conhecimento dos interessados, por todos 
os meios adequados e em todo o seu 
território.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições adotadas em aplicação 
da presente diretiva, juntamente com as 
disposições pertinentes já em vigor por 
força dos artigos 1.º a 10.º do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011, sejam levadas ao 
conhecimento dos interessados, 
designadamente dos trabalhadores e dos 
empregadores, por todos os meios 
adequados e em todo o seu território.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
conferidos pela legislação da União em 
matéria de livre circulação de 
trabalhadores. . Estas informações devem 
também estar acessíveis no portal «A sua 
Europa» e na rede EURES.

2. Os Estados-Membros devem prestar, 
através dos pontos de contacto nacionais,
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas, atualizadas e multilingues
sobre os direitos conferidos pela legislação 
da União relativa à livre circulação de 
trabalhadores e em matéria de proteção 
jurídica e vias de recurso disponíveis. Os 
Estados-Membros são igualmente 
incentivados a criar um sítio Web 
multilingue dedicado às informações 
sobre a livre circulação de trabalhadores. 
Estas informações devem também estar 
acessíveis no portal «A sua Europa» e na 
rede EURES.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem prestar 
informações claras, facilmente acessíveis, 
exaustivas e atualizadas sobre os direitos 
de livre circulação de trabalhadores, a 
pedido, aos seus próprios cidadãos que 
desejem exercer o direito de livre 
circulação para outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 10 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar dois anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva, com vista 
a propor, se for caso disso, as alterações 
necessárias.

O mais tardar dois anos após o termo do 
prazo de transposição, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório de aplicação das 
disposições da presente diretiva, e, se for 
caso disso, propor quaisquer alterações 
que considere necessárias.

Or. en


