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Alteração 33
Laurence J.A.J. Stassen
Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores de áreas 
onde o desemprego é elevado para outras 
onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de 
trabalho.

(2) A livre circulação de pessoas e de
trabalhadores revelou-se seriamente 
dececionante: o fluxo de mão-de-obra 
procedente da Europa Oriental, com 
custos mais baixos, está a excluir os 
europeus ocidentais do mercado de 
trabalho (concorrência desleal) e a 
provocar o aumento da criminalidade e 
outros problemas.

Or. nl

Alteração 34
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, 
permitindo a mobilidade dos 
trabalhadores de áreas onde o 
desemprego é elevado para outras onde 
exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de 
trabalho.

(2) Os níveis de desemprego crescentes 
resultantes da crise atual provocaram um 
enorme aumento do movimento 
involuntário de trabalhadores de muitos 
Estados-Membros por motivo de 
necessidade; a única forma de combater 
esta situação é proporcionar e aumentar o 
emprego suficiente e de qualidade em 
todos os Estados-Membros afetados para 
que toda a livre circulação seja baseada 
na escolha e não na necessidade.

Or. pt
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Alteração 35
Norica Nicolai

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores de áreas
onde o desemprego é elevado para outras 
onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

(2) A livre circulação dos trabalhadores é 
também um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho na União, permitindo 
a mobilidade dos trabalhadores para áreas 
onde existam mais oportunidades de 
emprego, contribuindo para que mais 
pessoas encontrem empregos adaptados às 
suas capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 36
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A «governação económica» e as 
suas políticas de emprego promoveram 
mercados de trabalho mais flexíveis, com 
o objetivo de desmantelar, 
nomeadamente, a proteção social e o 
Estado-providência, os direitos dos 
trabalhadores e a negociação coletiva, 
provocando uma pressão sobre os 
trabalhadores que faz com que estes se 
submetam a condições de trabalho ilegais 
e que atentam contra os seus direitos 
laborais e sociais; as políticas de emprego 
baseadas no «Semestre Europeu» e na 
«Governação Económica» são, portanto, 
prejudiciais no que respeita a garantir os 
direitos dos trabalhadores no contexto da 
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livre circulação.

Or. pt

Alteração 37
Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para erradicar a discriminação e 
as desigualdades de que são vítimas as 
mulheres no que toca à disparidade 
salarial no mercado de trabalho da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

(5) No entanto, o exercício efetivo da 
liberdade de circulação de trabalhadores 
continua a constituir um desafio de vulto e, 
muitas vezes, os trabalhadores não 
conhecem os seus direitos de livre 
circulação. Continuam a sofrer 
discriminações em razão da nacionalidade 
quando que cruzam as fronteiras internas 
da União Europeia. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
aplicação prática, que tem de ser 
eliminada, tal como demonstram as 
estatísticas dos problemas dos cidadãos 
resolvidos no quadro do sistema europeu 
SOLVIT.
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Or. cs

Alteração 39
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No Pacote do Emprego, de 18 de abril 
de 2012 (Comunicação da Comissão 
intitulada «Uma recuperação geradora de 
emprego»), a Comissão anunciou a sua 
intenção de apresentar «uma proposta 
legislativa destinada a apoiar os 
trabalhadores móveis (informação e 
aconselhamento) no exercício dos direitos 
decorrentes do Tratado e do Regulamento 
n.º 492/2011 relativo à liberdade de 
circulação dos trabalhadores na União».

(8) No Pacote do Emprego, de 18 de abril 
de 2012 (Comunicação da Comissão 
intitulada «Uma recuperação geradora de 
emprego»), a Comissão anunciou a sua 
intenção de apresentar «uma proposta 
legislativa destinada a apoiar os 
trabalhadores móveis (informação e 
aconselhamento) no exercício dos direitos 
decorrentes do Tratado e do Regulamento 
n.º 492/2011 relativo à liberdade de 
circulação dos trabalhadores na União». A 
fim de cumprir esse objetivo, a Comissão 
compromete-se, não só a facilitar a 
mobilidade dos trabalhadores rumo a 
regiões da União onde se registe escassez 
de mão-de-obra, mas também a assegurar 
que estes possam exercer os seus direitos 
de forma mais livre e, de preferência, 
plena.

Or. it

Alteração 40
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas adequadas para lhes 

(12) A fim de garantir a correta aplicação e 
fiscalizar o cumprimento das regras 
substantivas relativas aos direitos dos 
trabalhadores à livre circulação para fins de 
trabalho, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas adequadas para lhes 
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garantir proteção contra a discriminação 
em razão da nacionalidade e qualquer 
obstáculo injustificado ao exercício desse 
direito.

garantir proteção contra a discriminação 
em razão da nacionalidade, da religião, da 
raça, do género ou da orientação sexual e 
contra qualquer obstáculo injustificado ao 
exercício desse direito.

Or. it

Alteração 41
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É determinante a aplicação 
rigorosa do princípio da igualdade de 
salários e de condições de trabalho para 
trabalho de valor igual entre homens e 
mulheres no mesmo local de trabalho e 
em cada setor profissional, pelo que é 
fundamental conhecer e respeitar os 
acordos coletivos de trabalho.

Or. pt

Alteração 42
Barbara Matera

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 Regulamento 
(UE) n.º 492/2011.

(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 Regulamento 
(UE) n.º 492/2011. A fim de assegurar a 
igualdade de tratamento dos cidadãos da 
UE, os Estados-Membros devem, 
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nomeadamente, adotar medidas 
específicas no que se refere aos grupos 
mais vulneráveis da sociedade. Importa 
desenvolver ações orientadas que 
satisfaçam as necessidades específicas das 
mulheres que exercem o seu direito à 
liberdade de circulação e são mães 
solteiras ou têm a seu cargo crianças com 
deficiência ou familiares idosos.  

Or. it

Alteração 43
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Neste contexto, os trabalhadores que 
tenham sido vítimas de discriminação em 
razão da nacionalidade, ou de qualquer 
restrição injustificada ao exercício do seu 
direito à livre circulação, deverão dispor de 
meios eficazes e adequados de proteção 
jurídica e vias de recurso. Nos casos em 
que os Estados-Membros só dispõem de 
procedimentos administrativos, devem 
garantir que qualquer decisão 
administrativa possa ser contestada em 
tribunal, na aceção do artigo 47.º da Carta.

(14) Neste contexto, os trabalhadores que 
tenham sido vítimas de discriminação em 
razão da nacionalidade, da religião, da 
raça, do género ou da orientação sexual
ou de qualquer restrição injustificada ao 
exercício do seu direito à livre circulação, 
deverão dispor de meios eficazes e 
adequados de proteção jurídica e vias de 
recurso. Nos casos em que os 
Estados-Membros só dispõem de 
procedimentos administrativos, devem 
garantir que qualquer decisão 
administrativa possa ser contestada em 
tribunal, na aceção do artigo 47.º da Carta.

Or. it

Alteração 44
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Considerando 15
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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 
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.

(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 
determinados pelos Estados-Membros, 
intervir em processos judiciais, em defesa 
ou apoio de qualquer vítima de 
discriminação, sem prejuízo das normas 
processuais nacionais relativas à 
representação e defesa em tribunal.

Or. it

Alteração 45
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Cabe aos Estados-Membros 
aplicar adequadamente a «Agenda do 
Trabalho Digno» da OIT e da ONU, 
reorientando as políticas de emprego da 
UE e dos Estados-Membros para a 
promoção do conceito de «emprego 
digno» em todos os seus aspetos, condição 
prévia para garantir os direitos sociais dos 
trabalhadores e respetivas famílias no 
contexto da livre circulação.

Or. pt

Alteração 46
Marije Cornelissen

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Cabe a cada Estado-Membro decidir 
se as funções previstas no artigo 5.º da 
presente diretiva são atribuídas a uma 
entidade já existente que abranja um leque 
mais vasto de motivos de discriminação. Se 
as funções previstas no artigo 5.º forem 
entregues a um organismo ou estrutura já 
existente, mediante alargamento do 
respetivo mandato, o Estado-Membro deve 
garantir que são canalizados recursos 
suficientes para que o organismo ou a 
estrutura em questão possa desempenhar 
funções adicionais, sem prejuízo das já 
existentes.

(18) Os Estados-Membros são 
incentivados a atribuir as funções 
previstas no artigo 5.º da presente diretiva a 
um organismo para a igualdade já 
existente, em conformidade com o artigo 
13.º da Diretiva 2004/38/CE, ou que 
abranja um leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Se as funções previstas no 
artigo 5.º forem entregues a um organismo 
ou estrutura já existente, mediante 
alargamento do respetivo mandato, o 
Estado-Membro deve garantir que são 
canalizados recursos adicionais suficientes 
para que o organismo ou a estrutura em 
questão possa desempenhar funções 
adicionais, a fim de assegurar que todas 
as funções sejam adequadamente 
cumpridas e, em particular, que o 
desempenho das funções já existentes não 
seja afetado.

Or. en

Justificação

Com base no contributo da Equinet, Rede Europeia de Instâncias para a Igualdade.

Alteração 47
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com as organizações 
não-governamentais e os parceiros sociais, 
no sentido de tratar e combater formas 
diversas de discriminação em razão da 
nacionalidade.

(20) Os Estados-Membros devem 
promover o diálogo com as organizações 
não-governamentais e os parceiros sociais, 
no sentido de tratar e combater formas 
diversas de discriminação em razão da 
nacionalidade, da religião, da raça, do 
género ou da orientação sexual.
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Or. it

Alteração 48
Norica Nicolai

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 e nas línguas 
pertinentes informações sobre as 
condições de emprego e as prestações a 
trabalhadores de outros Estados-Membros, 
empregadores e outras partes interessadas.

Or. en

Alteração 49
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Insta os Estados-Membros e todas 
as partes interessadas a aumentarem o 
nível de sensibilização dos trabalhadores 
relativamente aos seus direitos e aos 
diversos instrumentos (direito do trabalho, 
acordos coletivos, códigos de conduta, 
disposições da segurança social, 
habitação, educação, cuidados de saúde, 
etc.) que regulam a sua relação laboral, 
bem como as suas condições de trabalho e 
de vida.

Or. pt

Alteração 50
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Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os controlos eficazes das inspeções 
do trabalho constituem um instrumento 
essencial para garantir a igualdade de 
tratamento, para combater o trabalho não 
declarado, o dumping social, e as 
discriminações em função não apenas da 
nacionalidade mas do género, uma vez 
que as mulheres migrantes são muitas 
vezes vítimas de dupla discriminação, pelo 
que as autoridades que realizam as 
inspeções do trabalho devem ser dotadas 
de recursos suficientes;

Or. pt

Alteração 51
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Além disso, é importante melhorar 
a cooperação e a coordenação das 
inspeções do trabalho nas regiões 
transfronteiriças;

Or. pt

Alteração 52
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Considerando 22-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-C) Cabe aos Estados-Membros 
combaterem a questão do falso emprego 
por conta própria entre os trabalhadores 
migrantes, concedendo a esses 
trabalhadores o acesso aos direitos sociais 
e laborais e à proteção social;

Or. pt

Alteração 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Acesso a regalias sociais e benefícios 
fiscais;

c) Acesso a regalias sociais e benefícios 
fiscais, em particular os relacionados com 
a saúde, a proteção social e o seguro de 
desemprego;

Or. fr

Alteração 54
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou 
sofrerem de restrições injustificadas à 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a
instituição de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos acelerados, incluindo, se 
julgados oportunos, processos de 
conciliação, destinados ao controlo do 
cumprimento das obrigações previstas no 
artigo 45.º do Tratado e nos artigos 1.º a 
10.º do Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao 
dispor de todos os trabalhadores e 
membros das suas famílias que considerem 
ter sofrido ou sofrerem de restrições 
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liberdade de circulação ou se considerem 
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

injustificadas à liberdade de circulação ou 
se considerem lesados pela não-aplicação 
do princípio da igualdade de tratamento, 
mesmo após o termo da relação em que a 
discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

Or. fr

Alteração 55
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido ou
sofrerem de restrições injustificadas à 
liberdade de circulação ou se considerem
lesados pela não-aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento, mesmo após o 
termo da relação em que a discriminação 
tenha alegadamente ocorrido.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de procedimentos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se julgados 
oportunos, processos de conciliação, 
destinados ao controlo do cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 45.º do 
Tratado e nos artigos 1.º a 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 492/2011, ao dispor 
de todos os trabalhadores e membros das 
suas famílias que considerem ter sofrido de 
discriminação em razão da nacionalidade, 
da religião, da raça, do género ou da 
orientação sexual, que sofram de 
restrições injustificadas à liberdade de 
circulação ou que se sintam lesados pela 
não-aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento, mesmo após o termo da relação 
em que a discriminação tenha 
alegadamente ocorrido.

Or. it

Alteração 56
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar, recorrendo a todos os meios 
que considerem adequados, que os 
cidadãos envolvidos sejam informados dos 
seus direitos; 

Or. fr

Alteração 57
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem eliminar 
os obstáculos à mobilidade dos 
trabalhadores, oferecendo às mulheres 
que acompanham os cônjuges ou 
parceiros para outro Estado-Membro 
serviços adequados que visem facilitar a 
sua inserção no novo contexto 
sociocultural, nomeadamente cursos de 
línguas e cursos de formação 
profissional;

Or. en

Alteração 58
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os filhos dos trabalhadores 
migrantes da UE não enfrentem 
dificuldades em razão da sua 
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nacionalidade ou cidadania devido às 
opções profissionais dos seus pais e que as 
necessidades particulares dos filhos dos 
trabalhadores migrantes sejam objeto de 
um estudo adequado com vista à definição 
de soluções políticas eficazes;

Or. en

Alteração 59
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
melhorar a situação das crianças 
deixadas pelos pais no país de origem e 
ajudá-las a desenvolverem-se com 
normalidade, beneficiando de acesso à 
educação e a uma vida social adequada;

Or. en

Alteração 60
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros devem conferir 
especial atenção às mulheres que partem 
para o estrangeiro no intuito de 
desenvolver atividades relacionadas com a 
prestação de cuidados a crianças ou a 
idosos – como sejam «babysitters», «au 
pairs», amas ou enfermeiras – que são 
frequentemente empregadas por entidades 
privadas, nomeadamente famílias ou 
membros da família, acabando, pois, 
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frequentemente, por trabalhar sem 
contrato ou ilegalmente e não 
beneficiando, por conseguinte, dos 
direitos nem das prestações ao seu dispor, 
designadamente em matéria de segurança 
social e de cuidados de saúde;

Or. en

Alteração 61
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3.º – parágrafo 1-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros devem garantir 
a igualdade de tratamento dos 
trabalhadores, juntamente com a proteção 
adequada dos direitos laborais, em 
conformidade com as regras previstas na 
legislação nacional e nos acordos 
coletivos em vigor no Estado-Membro em 
causa; o princípio da «igualdade de 
remuneração por trabalho igual» deve 
ser, juntamente com o da igualdade de 
género, aplicado em todo o território da 
UE, por forma a prevenir o dumping 
social e salarial; os Estados-Membros 
devem assegurar que a liberdade de 
circulação não seja nunca explorada 
tendo em vista o tratamento desigual e o 
dumping social e salarial;

Or. en

Alteração 62
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-F. Os Estados-Membros devem reforçar 
os seus esforços conjuntos para controlar, 
proceder judicialmente contra e punir o 
trabalho forçado, assim como para 
garantir que este esteja sujeito a sanções; 
os Estados-Membros devem assegurar a 
proteção das vítimas de trabalho forçado, 
em especial das mulheres e crianças;

Or. en

Alteração 63
Marije Cornelissen

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 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

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, nomeadamente de 
forma a assegurar a sua total 
independência. Os Estados-Membros 
devem garantir que a abordagem destes 
organismos tenha em conta a dimensão 
do género em todas as etapas do processo.
Estes organismos podem ser parte de 
agências a nível nacional com objetivos 
idênticos aos referidos no artigo 13.º da 
Diretiva 2000/43/CE ou que abranjam um 
leque mais vasto de motivos de 
discriminação. Neste caso, os 
Estados-Membros devem garantir a 
afetação de recursos suficientes ao 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, a fim 



AM\1002208PT.doc 19/24 PE516.958v01-00

PT

de assegurar que todas as funções sejam 
adequadamente cumpridas e, em 
particular, que o desempenho das funções 
já existentes não seja afetado.

Or. en

Justificação

Com base no contributo da Equinet, Rede Europeia de Instâncias para a Igualdade.

Alteração 64
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 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 possam encetar, em nome 
ou apoio do trabalhador e dos membros das 
suas famílias, com o seu consentimento 
expresso, 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.

Or. fr

Alteração 65
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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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 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

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, nomeadamente 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 
organismo já existente para que possa 
desempenhar as funções adicionais, sem 
prejuízo das que lhe são já confiadas.

Or. fr

Alteração 66
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Estes organismos devem prestar 
informações, facilitar e simplificar os 
procedimentos administrativos em 
questões relacionadas com a liberdade de 
circulação dos trabalhadores, 
nomeadamente em matéria de obtenção 
de uma autorização de residência ou de 
uma licença de trabalho, de portabilidade 
dos direitos de segurança social, de acesso 
aos cuidados de saúde, de reembolso das 
despesas médicas, de medidas destinadas 
a evitar a dupla tributação, de 
transferência de registos de automóveis e 
de transferência das crianças para um 
novo sistema educativo, conferindo 
especial atenção às mulheres e, em 
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particular, às mulheres solteiras;

Or. en

Alteração 67
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) questões relacionadas com a 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres;

Or. it

Alteração 68
Barbara Matera

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 independentes sobre 
a discriminação em razão da nacionalidade, 
da religião, da raça, do género ou da 
orientação sexual;

Or. it

Alteração 69
Minodora Cliveti

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem garantir 
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que os referidos organismos acompanhem 
a situação das agências e organizações 
que oferecem emprego a trabalhadores 
nacionais de outros Estados-Membros e 
detetem a eventual existência de postos de 
trabalho ilegais ou clandestinos, bem 
como de agências ou organizações que 
ofereçam empregos fictícios. Devem ainda 
cooperar com as agências ou 
organizações parceiras dos outros 
Estados-Membros da UE para identificar 
essas situações; os recursos necessários 
para desempenhar essas funções devem 
ser atribuídos a partir do Fundo Social 
Europeu;

Or. en

Alteração 70
Minodora Cliveti

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os organismos criados ou já 
existentes nos Estados-Membros devem 
monitorizar, em particular, os contratos 
celebrados por mulheres e verificar em 
que medida correspondem à realidade, 
para evitar que estas se tornem vítimas de 
prostituição forçada ou de tráfico de seres 
humanos;

Or. en

Alteração 71
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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d-A. Em todo o caso, deve ser publicado 
um relatório por ano, a fim de registar o 
trabalho realizado pela estrutura 
implementada e de possibilitar a 
formulação de propostas.

Or. fr

Alteração 72
Barbara Matera

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com as organizações 
não-governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade, com vista a promover o 
princípio da igualdade de tratamento.

Os Estados-Membros devem incentivar o 
diálogo com as organizações 
não-governamentais adequadas e com os 
parceiros sociais que, de acordo com o 
direito e as práticas nacionais, possuam um 
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão da 
nacionalidade ou por qualquer outro 
motivo, com vista a promover o princípio 
da igualdade de tratamento.

Or. it

Alteração 73
Elisabeth Morin-Chartier

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 
informações claras, gratuitas, 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.
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Or. fr


