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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

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 
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. 

(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 
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. 
É imperativo assegurar que esta liberdade 
fundamental tenha sempre em conta o 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres e a promoção da igualdade de 
oportunidades na União.

Or. en

Alteração 2

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, 

(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 zonas
onde exista escassez de mão-de-obra, 
contribuindo para que mais pessoas 
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contribuindo para que mais pessoas 
encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

encontrem empregos adaptados às suas 
capacidades e eliminando os 
estrangulamentos do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No que diz respeito aos trabalhadores e 
membros das suas famílias que exercem o 
seu direito à livre circulação, o artigo 45.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) prevê direitos 
substanciais para o exercício desta 
liberdade fundamental, especificados no 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à livre circulação dos trabalhadores na 
União.

(4) O direito de livre circulação afeta 
deveras a vida familiar e as escolhas 
educativas e profissionais dos 
trabalhadores e dos seus cônjuges; no que 
diz respeito aos trabalhadores e membros 
das suas famílias que exercem o seu direito 
à livre circulação, o artigo 45.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) prevê direitos substanciais para o 
exercício desta liberdade fundamental, 
especificados no Regulamento (UE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à livre circulação dos 
trabalhadores na União e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004. Ao 
procederem à aplicação do Regulamento 
(UE) n.º 492/2011, da Diretiva 
2004/38/CE e da presente Diretiva, os 
Estados-Membros não devem discriminar 
os trabalhadores e os membros das suas 
famílias com base em nenhum dos 
motivos enunciados no artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais, nem na 
orientação sexual.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros devem 
garantir o reconhecimento mútuo dos 
vários tipos de união de facto e dos 
direitos por ela conferidos, a fim de evitar 
a discriminação com base na orientação 
sexual ou no livre arbítrio dos 
trabalhadores migrantes. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que os direitos conferidos pela 
adoção de crianças são respeitados, já que 
o respeito desses direitos é uma condição 
prévia para os cidadãos que ponderem 
deslocar-se para outro Estado-Membro 
por motivos profissionais.

Or. en

Alteração 5

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) 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. 
Os trabalhadores sofrem igualmente os 
efeitos agravados de várias formas de 
discriminação com base na origem racial 
ou étnica, na religião ou nas convicções, 
na deficiência, na idade ou na orientação 
sexual e no sexo. Verifica-se, pois, uma 
divergência entre a legislação e a sua 
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aplicação prática, que tem de ser 
eliminada.

Esta divergência também se verifica no 
caso de alguns grupos vulneráveis, tais 
como os trabalhadores domésticos, as 
pessoas com deficiência, ou as pessoas 
analfabetas. Devem ser, por esse motivo, 
tomadas medidas específicas que 
permitam a estes grupos exercer o seu 
direito de trabalhar noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 6

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», e 
apelou aos Estados-Membros para que 
divulguem os direitos conferidos pela 
legislação da UE em matéria de 
antidiscriminação, igualdade dos géneros 
e livre circulação dos trabalhadores e 
concedam e facilitem o acesso aos 
cidadãos da UE a cargos nos respetivos 
setores públicos, nos termos da legislação 
da UE, tal como interpretada pelo 
Tribunal de Justiça. A Comissão também 
apelou aos Estados-Membros para que 
garantam que é aplicada a Diretiva 
2006/54/CE relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e 
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igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à atividade profissional.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os direitos dos trabalhadores são 
mais suscetíveis de serem respeitados 
mediante a respetiva organização com 
recurso à representação de interesses. Os 
Estados-Membros devem facilitar e apoiar 
a organização e a representação de 
interesses dos trabalhadores de outros 
Estados-Membros, nomeadamente 
trabalhadores vulneráveis, tais como os 
trabalhadores sazonais e os trabalhadores 
domésticos ou os trabalhadores do sexo. 

Or. en

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 
amplamente informações importantes, 
facilmente acessíveis nas línguas 
pertinentes, sobre alojamento, segurança 
dos cuidados de saúde, incentivos ou 
desincentivos fiscais para o cônjuge do 
trabalhador, impostos e benefícios 
relativos ao acolhimento de crianças e 
direitos de pensão a trabalhadores de 
outros Estados-Membros, empregadores e 
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outras partes interessadas. Os 
Estados-Membros devem assegurar o 
acesso dos trabalhadores e dos membros 
das suas famílias a cursos de línguas a 
preços razoáveis.

Or. en

Alteração 9

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

(23) A presente diretiva fixa requisitos 
mínimos, deixando aos Estados-Membros a 
liberdade de estabelecer ou manter 
disposições mais favoráveis, especialmente 
para garantir a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
relativamente ao exercício do direito de 
livre circulação. 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 
regressão relativamente à situação que já 
existe em cada Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 10

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. Esta avaliação 
deve basear-se numa abordagem que 
tenha em conta a dimensão do género

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de escolha de 
uma profissão e o direito de trabalhar 
(artigo 15.º), o direito à não-discriminação 
(artigo 21.º, e, em especial, o n.º 2 relativo 
à não-discriminação em razão da 
nacionalidade), o direito de negociação e 
de ação coletiva (artigo 28.º), condições de 
trabalho justas e equitativas (artigo 31.º), o 
direito à liberdade de circulação e de 
residência (artigo 45.º) e o direito a um 
recurso efetivo e a julgamento equitativo 
(artigo 47. °). A sua aplicação deve ser 
feita em conformidade com estes direitos e 
princípios. 

(27) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a liberdade de escolha de 
uma profissão e o direito de trabalhar 
(artigo 15.º), o direito à não-discriminação 
(artigo 21.º, e, em especial, o n.º 1 relativo
à não-discriminação em razão do sexo e o 
n.º 2 relativo à não-discriminação em razão 
da nacionalidade), o direito de negociação 
e de ação coletiva (artigo 28.º), condições 
de trabalho justas e equitativas (artigo 
31.º), o direito à liberdade de circulação e 
de residência (artigo 45.º) e o direito a um 
recurso efetivo e a julgamento equitativo 
(artigo 47. °). A sua aplicação deve ser 
feita em conformidade com estes direitos e 
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princípios.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de remuneração 
e despedimento;

(b) Condições de emprego e de trabalho, 
nomeadamente em matéria de 
não-discriminação sob forma alguma, 
remuneração e despedimento;

Or. en

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Direitos laborais;

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Acesso à segurança social, 
incluindo cuidados de saúde.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Filiação em organizações sindicais; (d) Filiação em organizações sindicais e 
noutros organismos pertinentes no que 
toca a questões laborais;

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Acesso ao ensino para os filhos dos 
trabalhadores.

(g) Acesso ao ensino para os filhos dos 
trabalhadores, incluindo o ensino na 
primeira infância e o acolhimento de 
crianças.

Or. en

Alteração 17

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 
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 discriminação ou 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. en

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros não só devem 
assegurar a disponibilidade desses 
procedimentos, como também são 
obrigados a criar sistemas de informação 
que deem a conhecer a sua existência e os 
respetivos mecanismos e procedimentos 
aos trabalhadores e às suas famílias, 
independentemente das respetivas 
competências linguísticas.

Or. en

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem garantir 
que os trabalhadores que iniciem 
processos judiciais ou administrativos não 
sofram um tratamento desfavorável por 
parte do seu empregador.

Or. en
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Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar, em conformidade com a 
legislação e as práticas nacionais, que 
existem mecanismos necessários para 
garantir que os trabalhadores possam 
reclamar e receber quaisquer pagamentos 
que lhes sejam devidos e/ou que terceiros 
possam representá-los para esse efeito. 

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 
difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União. 

2. As disposições do n.º 3 são aplicáveis
sem prejuízo das regras nacionais relativas 
aos prazos para fazer respeitar esses 
direitos. Estes prazos não devem ser de 
molde a tornar virtualmente impossível ou 
excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União. 

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as associações, organizações ou outras 
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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.

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, se for caso disso, 
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.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que estas associações e 
organizações possam comunicar 
livremente com os trabalhadores em 
causa durante a preparação e o 
acompanhamento de reivindicações de 
grupo.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável sem prejuízo das 
regras nacionais relativas aos prazos para 
fazer respeitar esses direitos. Estes prazos 
não devem ser de molde a tornar 
virtualmente impossível ou excessivamente 

2. As disposições do n.º 4 são aplicáveis
sem prejuízo das regras nacionais relativas 
aos prazos para fazer respeitar esses 
direitos. Estes prazos não devem ser de 
molde a tornar virtualmente impossível ou 
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difícil o exercício dos direitos conferidos 
pela legislação da União. 

excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela legislação da 
União. 

Or. en

Alteração 25

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. Os Estados-Membros 
devem garantir que estes organismos 
tenham uma abordagem que 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, 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. en
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 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 
em combinação com a discriminação com 
base em qualquer outro motivo;

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 6 – Título

Texto da Comissão Alteração

Diálogo Representação de Interesses e Diálogo 

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o organismo de apoio à 
igualdade de tratamento promova de 
forma ativa a representação de interesses 
e garanta que os trabalhadores e as suas 
famílias, ao exercerem o seu direito de 
livre circulação, tenham conhecimento e 
usufruam plenamente dos seus direitos.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem facilitar 
e apoiar a organização dos trabalhadores 
de outros Estados-Membros, 
nomeadamente grupos vulneráveis, cuja 
atividade profissional não se enquadre 
nas modalidades formais de trabalho, tais 
como os trabalhadores sazonais, os 
trabalhadores domésticos e os prestadores 
de cuidados ou os trabalhadores do sexo. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
providenciar a esses trabalhadores 
informações sobre as possibilidades de 
filiação num sindicato e facilitar o 
reconhecimento da filiação num sindicato 
doutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 30

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 e 
apoiar 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.

Or. en
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Alteração 31

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 não só 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, mas 
também o vasto leque de outras normas 
associadas à segurança social, incluindo 
os benefícios familiares, os direitos 
laborais, as condições de trabalho, os 
impostos, o reconhecimento da família e a 
aprendizagem de línguas, que é um aspeto 
importante para os trabalhadores e as 
suas famílias que exercem o seu direito de 
livre circulação, sejam levados ao 
conhecimento dos interessados, por todos 
os meios adequados e em todo o seu 
território.

Or. en

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem divulgar 
às pessoas interessadas informações sobre 
outras disposições nacionais importantes 
para os trabalhadores e as suas famílias 
que exercem o seu direito de livre 
circulação.

Or. en


