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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 pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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 correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de 
segurança social e o Regulamento (CE) n.º 987/2009 que estabelece as modalidades de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0794),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 48.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0005/2011),

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

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2011),

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, à 
Comissão e aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Os Estados-Membros devem notificar 
por escrito a Comissão das declarações 
referidas no artigo 1.º, alínea l), das leis e 
regimes referidos no artigo 3.º, das 
convenções a que se faz referência no 
artigo 8.º, n.º 2, e das prestações mínimas 

«1. Os Estados-Membros devem notificar 
por escrito a Comissão das declarações 
referidas no artigo 1.º, alínea l), das leis e 
regimes referidos no artigo 3.º, das 
convenções a que se faz referência no 
artigo 8.º, n.º 2, e das prestações mínimas 
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referidas no artigo 58.º, bem como das 
alterações substantivas que venham a ser 
introduzidas posteriormente.»

referidas no artigo 58.º, bem como das 
alterações substantivas que venham a ser 
introduzidas posteriormente. Tais 
notificações indicam a data [...] a partir 
da qual este regulamento será aplicado 
aos regimes especificados nas declarações 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 4
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

«(i) à legislação do Estado-Membro no 
qual a sede ou centro de actividades da 
empresa ou empregador está localizada se 
a pessoa trabalhar para uma só empresa ou 
empregador, ou»

«(i) à legislação do Estado-Membro no 
qual a sede ou centro de actividades da 
empresa ou empregador está localizado se 
a pessoa trabalhar para uma só empresa ou 
empregador, ou à legislação do
Estado-Membro no qual as sedes ou 
centros de actividades das empresas ou 
empregadores estão localizados se a 
pessoa trabalhar para duas ou mais 
empresas ou empregadores que tenham as 
suas sedes ou centros de actividades 
localizados apenas num Estado-Membro, 
ou»

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 4
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

«(ii) à legislação do Estado-Membro no 
qual a empresa ou o empregador tem a 
sede ou o centro de actividades, fora do 
Estado-Membro de residência, se trabalhar 
para duas ou mais empresas ou dois ou 
mais empregadores e, pelo menos, uma 
dessas empresas tiver a sua sede ou o seu 
centro de actividades num único 
Estado-Membro, fora do Estado-Membro 
de residência, ou»

«(ii) à legislação do Estado-Membro no 
qual a empresa ou o empregador tem a 
sede ou o centro de actividades, fora do 
Estado-Membro de residência, se trabalhar 
para duas ou mais empresas ou dois ou 
mais empregadores que tenham as suas 
sedes ou os seus centros de actividades em 
dois Estados-Membros, um dos quais o
Estado-Membro de residência, ou»

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 4
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

«(iii) à legislação do Estado-Membro de 
residência se estiver a trabalhar para duas 
ou mais empresas ou dois ou mais 
empregadores cuja sede ou centro de 
actividades está localizado em diferentes 
Estados-Membros, fora do
Estado-Membro de residência.»

«(iii) à legislação do Estado-Membro de 
residência se estiver a trabalhar para duas 
ou mais empresas ou dois ou mais 
empregadores e, pelo menos, duas dessas 
empresas tiverem a sua sede ou o seu 
centro de actividades em diferentes 
Estados-Membros, excluindo o
Estado-Membro de residência.»

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 7
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«2. Os estatutos da Comissão «2. A Comissão Administrativa delibera 
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Administrativa são estabelecidos de 
comum acordo pelos seus membros.»

por maioria qualificada conforme 
definido nos Tratados, excepto quando 
aprovar os seus estatutos, que são 
estabelecidos de comum acordo pelos seus 
membros.»

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 7
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 71 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«Em todos os outros casos, a Comissão 
Administrativa delibera por maioria 
qualificada conforme definido nos 
Tratados.»

Suprimido

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«(c)Noutros casos, a legislação do 
Estado-Membro cuja aplicação foi 
requerida em primeiro lugar, quando a 
pessoa exercer uma actividade ou 
actividades em dois ou mais 
Estados-Membros.»

«(c) Em todos os outros casos, a legislação 
do Estado-Membro cuja aplicação foi 
requerida em primeiro lugar, quando a 
pessoa exercer uma actividade ou 
actividades em dois ou mais Estados-
Membros.»

Or. en
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Alteração 8
Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – alínea -a-A) (novo)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Anexo XI

Texto da Comissão Alteração

-a-A) Na secção intitulada 
«ALEMANHA», o ponto 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
«Não obstante o disposto na alínea a) do 
artigo 5.° do regulamento e no artigo 7.° 
do Sozialgesetzbuch VI (Livro VI do 
Código Social), uma pessoa que esteja 
abrangida pelo seguro obrigatório noutro 
Estado-Membro ou que receba uma 
pensão por velhice ao abrigo da legislação 
de outro Estado-Membro pode subscrever 
o regime de seguro voluntário na 
Alemanha.»

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – alínea -a-B) (novo)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Anexo XI

Texto da Comissão Alteração

-a-B) Na secção intitulada «FRANÇA», o 
ponto 1 é suprimido.

Or. en


