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Alteração 15
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente directiva deve contribuir 
para uma gestão eficaz dos fluxos 
migratórios na categoria específica da 
migração temporária sazonal, 
estabelecendo normas justas e 
transparentes para a admissão e a estada e 
prevendo ao mesmo tempo incentivos e 
salvaguardas para impedir que a estada 
temporária se torne permanente. Além 
disso, as regras estabelecidas na Directiva 
2009/52/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece normas mínimas 
sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular contribuirão 
para evitar que a estada temporária se 
transforme em estada ilegal.

(6) A presente directiva deve contribuir 
para uma gestão eficaz dos fluxos 
migratórios na categoria específica da 
migração temporária sazonal, 
estabelecendo normas justas e 
transparentes para a admissão e a estada e 
prevendo ao mesmo tempo incentivos e 
salvaguardas para impedir que a estada 
temporária se torne permanente. Além 
disso, as regras estabelecidas na Directiva 
2009/52/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece normas mínimas 
sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular contribuirão 
para evitar que a estada temporária se 
transforme em estada ilegal.

A directiva deverá ainda contribuir para a 
protecção, especialmente das mulheres, 
contra condições de trabalho precárias e a 
exploração.

Or. de

Alteração 16
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os Estados-Membros deverão 
ratificar a convenção Internacional sobre 
a Protecção dos Direitos de todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas famílias, aprovada pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 
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18 de Dezembro de 1990.

Or. pt

Alteração 17
Tadeusz Cymański

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A presente Directiva deve ser 
aplicada em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, 
especialmente no que diz respeito às 
legislações nacionais sobre trabalho 
temporário, incluindo o trabalho sazonal.

Or. en

Alteração 18
Tadeusz Cymański

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A duração da estada deve ser limitada 
a um período máximo por ano civil, o qual, 
juntamente com a definição de trabalho 
sazonal, deve garantir que o trabalho é 
realmente de natureza sazonal. Deve 
prever-se a possibilidade de prolongar o 
contrato ou de mudar de empregador, 
dentro do período máximo da estada. Tal 
diminuiria os riscos de abusos a que os 
trabalhadores sazonais estão sujeitos se 
estiverem vinculados a um único 
empregador e, simultaneamente, ofereceria 
uma resposta flexível às verdadeiras 
necessidades de mão-de-obra por parte dos 
empregadores.

(16) A duração da estada deve ser limitada 
a um período máximo por ano civil, o qual, 
juntamente com a definição de trabalho 
sazonal, deve garantir que o trabalho é 
realmente de natureza sazonal. Deve 
prever-se a possibilidade de prolongar o 
contrato ou de mudar de empregador, 
dentro do período máximo da estada. Tal 
diminuiria os riscos de abusos a que os 
trabalhadores sazonais estão sujeitos se 
estiverem vinculados a um único 
empregador e, simultaneamente, ofereceria 
uma resposta flexível às verdadeiras 
necessidades de mão-de-obra por parte dos 
empregadores. Tal não deve afectar o 
direito dos nacionais de países terceiros 
de permanecer no Estado-Membro de 
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acolhimento ao abrigo de diferentes tipos 
de autorizações e vistos.

Or. en

Alteração 19
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Os trabalhadores sazonais de 
países terceiros devem ser devidamente 
informados dos seus direitos e deveres 
aquando da emissão da respectiva 
autorização de trabalho. Essas 
informações devem ser fornecidas pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro. Devem ser tão claras e 
acessíveis quanto possível, de modo que os 
trabalhadores sazonais de países terceiros 
estejam cientes de que todo o e qualquer 
abuso será punido. Qualquer violação dos 
seus direitos pelo empregador e/ou por 
terceiros, assim como o exercício, 
paralelamente à sua actividade sazonal, 
de quaisquer actividades não declaradas 
devem ser punidos.

Or. fr

Alteração 20
Tadeusz Cymański

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Deve ser promovida a migração 
circular dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros. Para que os 
trabalhadores sazonais tenham perspectivas 
de emprego na UE por períodos superiores 

(17) Deve ser promovida a migração 
circular dos trabalhadores sazonais 
nacionais de países terceiros. Para que os 
trabalhadores sazonais tenham perspectivas 
de emprego na UE por períodos superiores 
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a uma única estação e para que os 
empregadores da UE possam contar com 
um mão-de-obra mais estável e já formada, 
deve prever-se a possibilidade de aceder ao 
trabalho sazonal durante vários anos 
consecutivos, através de uma autorização 
multissazonal ou de um procedimento 
simplificado. Este procedimento deve 
incluir a admissão preferencial destes 
trabalhadores relativamente aos nacionais 
de países terceiros que requeiram a 
admissão como trabalhadores sazonais pela 
primeira vez, ou a redução do tempo de 
tratamento do pedido ou do número de 
documentos justificativos exigidos.

a uma única estação e para que os 
empregadores da UE possam contar com 
um mão-de-obra mais estável e já formada, 
deve prever-se a possibilidade de aceder ao 
trabalho sazonal durante vários anos 
consecutivos, através de uma autorização 
multissazonal ou de um procedimento 
simplificado. Este procedimento deve 
incluir a admissão preferencial dos 
candidatos que já tenham requerido a 
admissão como trabalhadores sazonais e 
que tenham provado satisfazer as 
condições de admissão. Tal poderá incluir 
a redução do tempo de tratamento do 
pedido ou do número de documentos 
justificativos exigidos

Or. en

Alteração 21
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de garantir a segurança dos 
trabalhadoras, que têm mais 
probabilidade de ser contratadas para 
trabalhos sazonais do que os 
trabalhadores, são necessárias disposições 
claras e adequadas, que estabeleçam os 
direitos das trabalhadoras de negociar as 
condições de trabalho com os seus 
empregadores e que ponham uma tónica 
particular em disposições especiais de 
segurança. Essas disposições devem 
abranger todas as situações adversas com 
que as trabalhadoras se podem 
confrontar, bem como o acesso a cuidados 
de saúde de qualidade.

Or. en
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Alteração 22
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os trabalhadores sazonais podem 
ser vítimas de exploração por parte dos 
seus empregadores. É portanto necessário 
melhorar a comunicação entre o Estado, 
as autarquias locais, os sindicatos e 
outras organizações, de molde a melhorar 
a cooperação entre os mesmos, para 
apoiar os trabalhadores sazonais de 
ambos os sexos e desenvolver estratégias 
de resolução dos problemas.

Or. de

Alteração 23
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Considerando 23-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(23-B) A apresentação de informações 
estatísticas sobre o emprego sazonal nos 
Estados-Membros também deve contribuir 
para tornar mais claras as diferenças que 
subsistem entre os países e para 
identificar o papel e os problemas 
específicos das mulheres no trabalho 
sazonal.

Or. de

Alteração 24
Tadeusz Cymański

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. Os trabalhadores sazonais são 
autorizados a residir por um período 
máximo de seis meses por ano civil, no 
termo do qual devem regressar a um país 
terceiro.

1. Os trabalhadores sazonais são 
autorizados a residir por um período 
máximo de seis meses por ano civil, no 
termo do qual devem regressar a um país 
terceiro, a menos que tenham direito, ao 
abrigo da legislação nacional, a um tipo 
diferente de autorização ou visto.

Or. en

Alteração 25
Gesine Meissner

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva.

1. A condições de trabalho, incluindo em 
matéria de remuneração, despedimento, 
saúde e segurança no local de trabalho, 
aplicáveis ao trabalho sazonal, tal como 
estabelecidas mas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e/ou em 
convenções colectivas de aplicação geral 
no Estado-Membro no qual foram 
admitidos ao abrigo da presente directiva, 
sem discriminação de género e tendo em 
consideração as trabalhadoras sazonais 
grávidas, puérperas ou lactantes.

Or. de

Alteração 26
Tadeusz Cymański

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(a) À liberdade de associação e de filiação 
e adesão a uma organização representativa 
dos trabalhadores ou a qualquer 

(a) À liberdade de associação, filiação e 
adesão a uma organização representativa 
de trabalhadores ou empregadores, quando 
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organização profissional, incluindo as 
vantagens proporcionadas por essas 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
de segurança pública;

essa organização permita a admissão de 
trabalhadores temporários não residentes 
no país de acolhimento, ou a qualquer 
organização cujos membros se dediquem a 
determinada ocupação, incluindo as 
vantagens proporcionadas por esse tipo de 
organizações, sem prejuízo das disposições 
nacionais em matéria de ordem pública e 
segurança pública;

Or. en

Alteração 27
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
terceiros que, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela sua legislação 
nacional, tenham um interesse legítimo em 
garantir o cumprimento da presente 
directiva, possam instaurar em nome do 
trabalhador sazonal ou em seu apoio e com 
a sua aprovação, qualquer processo cível 
ou administrativo previsto com o objectivo 
de aplicar a presente directiva.

Os Estados-Membros asseguram que os 
terceiros que, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela sua legislação 
nacional, tenham um interesse legítimo em 
garantir o cumprimento da presente 
directiva, possam instaurar em nome do 
trabalhador sazonal ou em seu apoio e com 
a sua aprovação, qualquer processo cível 
ou administrativo previsto com o objectivo 
de aplicar a presente directiva.

O Estado-Membro de acolhimento dos 
trabalhadores sazonais de países terceiros 
deve informá-los, aquando da emissão das 
respectivas autorizações de trabalho, da 
disponibilidade de mecanismos de recurso 
e de estruturas de apoio às vítimas, caso 
venham a confrontar-se com violações 
dos seus direitos, especialmente quando 
sejam vítimas de abuso, de assédio ou, de 
um modo geral, de qualquer forma de 
criminalidade organizada.

Or. fr


