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Alteração 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os sistemas de formação 
profissional dual constituem um elemento 
determinante para uma baixa taxa de 
desemprego entre os jovens. Dado que 
estão concebidos à medida das exigências 
económicas, permitem uma fácil transição 
da formação para a atividade profissional.
Deveriam não só ser reforçados pela 
presente diretiva, mas também tidos em 
consideração nos outros atos legislativos 
europeus que visam reduzir o desemprego 
dos jovens. Além disso, estes sistemas de 
formação profissional e as suas 
especificidades não deviam ser objeto da 
regulamentação da diretiva 2005/36/CE.

Or. de

Justificação

Graças à integração precoce dos jovens em formação nas empresas, os sistemas de formação 
profissional dual dão uma contribuição importante para a luta contra o desemprego dos 
jovens e garantem uma transição fácil para a vida ativa. Já existem numa série de Estados-
Membros. Na sua comunicação COM(2012)299, a Comissão solicita também um reforço dos 
sistemas de formação profissional dual.

Alteração 90
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de (3) A introdução da carteira profissional 
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profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

europeia numa base voluntária 
promoverá a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. Após consulta das 
associações profissionais representativas, 
a carteira deve ser emitida a pedido de um 
profissional, após a apresentação da 
documentação necessária e a conclusão dos 
procedimentos de exame e verificação 
conexos por parte das autoridades 
competentes. O funcionamento da carteira 
deve ser suportado pelo Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

Or. de

Alteração 91
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar o reconhecimento ao abrigo 
do regime de reconhecimento automático, 
bem como para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O prazo 
necessário para a verificação de um 
pedido da carteira profissional europeia 
dependerá da profissão. Por conseguinte, 
devem ser realizados projetos-piloto, a fim 
de definir prazos realistas para cada 
profissão. A Comissão deve disponibilizar 
publicamente a informação sobre estes 
prazos, por exemplo, no portal 
YourEurope e nos centros de assistência 
previstos no artigo 57.º-B. Os resultados 
destes projetos-piloto podem ser 
extrapolados para profissões similares. O 
funcionamento da carteira deve ser 
suportado pelo Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º [...] relativo à 
cooperação administrativa através do 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno23. Este mecanismo deve ajudar a 
potenciar as sinergias e a confiança entre as 
autoridades competentes e, ao mesmo 
tempo, eliminar a duplicação do trabalho 
administrativo das autoridades e criar mais 
transparência e segurança para os 
profissionais. O processo do pedido e 
emissão da carteira deve ser claramente 
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estruturado e incorporar garantias e os 
correspondentes direitos de recurso do 
requerente. A carteira profissional europeia 
e o fluxo de trabalho dela decorrente no 
âmbito do IMI devem garantir a 
integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

Or. en

Alteração 92
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia de 
caráter voluntário. Mais concretamente, 
essa carteira é útil para facilitar a 
mobilidade temporária e o reconhecimento 
ao abrigo do regime de reconhecimento 
automático, bem como para promover um 
processo de reconhecimento simplificado 
no âmbito do regime geral. A carteira deve 
ser emitida a pedido de um profissional, 
após a apresentação da documentação 
necessária e a conclusão dos 
procedimentos de exame e verificação 
conexos por parte das autoridades 
competentes. O funcionamento da carteira 
deve ser suportado pelo Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
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a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

Or. en

Alteração 93
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
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administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas. O 
reconhecimento das qualificações 
profissionais no quadro da carteira 
profissional deve respeitar o princípio de 
que a responsabilidade pelo 
reconhecimento de qualificações 
profissionais incumbe exclusivamente ao 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar, 
sobretudo em relação às profissões 
abrangidas pelo processo de 
reconhecimento automático, uma carteira 
profissional europeia, caso estas o
requeiram. Mais concretamente, essa 
carteira é necessária para facilitar a 
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reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

mobilidade temporária e o reconhecimento 
ao abrigo do regime de reconhecimento 
automático, bem como para promover um 
processo de reconhecimento simplificado 
no âmbito do regime geral. A carteira deve 
ser emitida a pedido de um profissional, 
após a apresentação da documentação 
necessária e a conclusão dos 
procedimentos de exame e verificação 
conexos por parte das autoridades 
competentes. O funcionamento da carteira 
deve ser suportado pelo Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

Or. el

Justificação

Clarificação do caráter voluntário da introdução de uma carteira profissional, sobretudo 
para as profissões abrangidas pelo processo de reconhecimento automático, na medida em 
que estas o requeiram.

Alteração 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. A 
carteira profissional europeia deve ser 
estritamente utilizada como instrumento 
para o reconhecimento de qualificações 
profissionais noutro Estado-Membro, a 
fim de utilizar o pleno potencial de 
mobilidade no mercado único, e não como 
meio de regulamentar e restringir a forma 
de atribuir qualificação a uma profissão.
Mais concretamente, essa carteira é 
necessária para facilitar a mobilidade 
temporária e o reconhecimento ao abrigo 
do regime de reconhecimento automático, 
bem como para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno23. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
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e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

Or. en

Alteração 96
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A introdução de uma carteira 
profissional deve ter caráter voluntário e 
ser feita a pedido da profissão em causa. 
Para que uma carteira profissional seja 
introduzida é necessário que dois terços 
dos Estados-Membros ou das 
organizações profissionais dos 
Estados-Membros se pronunciem a favor.

Or. en

Alteração 97
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 



PE496.438v01-00 12/117 AM\913241PT.doc

PT

existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas 
relacionadas com o interesse público, o 
Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

Or. en

Alteração 98
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial. O acesso parcial não se 
aplica às profissões de saúde com 
implicações na segurança dos pacientes 
ou na saúde pública.

Or. de
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Alteração 99
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, o Estado-Membro deve 
poder recusar o acesso parcial. O acesso 
parcial não será concedido a profissionais 
no domínio dos serviços de saúde ou 
relacionados com o bem-estar dos 
cidadãos.

Or. en

Alteração 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
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exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
ou profissionais que operam na 
administração da justiça, o Estado-
Membro deve poder recusar o acesso 
parcial.

Or. de

Alteração 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 



AM\913241PT.doc 15/117 PE496.438v01-00

PT

deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
ou de um notário ou um advogado, o 
Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

Or. en

Justificação

Segundo a jurisprudência do TJE a "boa administração da justiça" pode constituir uma 
"razão imperiosa de interesse geral", como refere este considerando.  Uma vez que os 
advogados e os notários contribuem significativamente para a boa administração da justiça, 
os Estados-Membros devem poder recusar o acesso parcial às profissões mencionadas.

Alteração 102
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas 
relacionadas com o interesse público, o 
Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial. Pode não ser concedido o 
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recusar o acesso parcial. acesso parcial às profissões no domínio 
dos cuidados de saúde que beneficiem de 
reconhecimento automático, enunciadas 
no Anexo V.

Or. en

Alteração 103
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, o Estado-Membro deve 
poder recusar o acesso parcial. O acesso 
parcial não será concedido a profissões 
no domínio dos serviços de saúde ou 
relacionadas de outra forma com a saúde 
pública.

Or. en

Alteração 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. O Estado-Membro 
informa a Comissão antes de tomar a
referida decisão, a fim de facilitar a 
execução plena desta disposição e de 
garantir a sua aplicação uniforme em 
toda a União. No entanto, sempre que se 
imponham razões imperiosas de interesse 
geral, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial. As profissões que 
beneficiem de reconhecimento com base 
na coordenação das condições mínimas 
de formação ou dos princípios de 
formação comuns não devem poder ser 
objeto de acesso parcial.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que a Comissão é informada das decisões de recusa de acesso parcial e 
das respetivas motivações, a fim de que possa assegurar a execução plena, correta e 
uniforme desta disposição. Ver artigo correspondente.

Alteração 105
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica,
conceder-lhe o acesso parcial. No entanto,
sempre que se imponham razões 
imperiosas de interesse geral, como no 
caso de um médico ou de outros 
profissionais de saúde, o Estado-Membro 
deve poder recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve conceder-lhe o acesso parcial. No 
caso de profissões com impacto na saúde 
pública, segurança ou vigilância da 
saúde, um Estado-Membro pode recusar o 
acesso parcial se considerar que a 
qualidade do serviço prestado é de nível 
inferior.  Sempre que se imponham razões 
imperiosas de interesse geral, o
Estado-Membro deve poder sempre 
recusar o acesso parcial.

Or. fr

Alteração 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado 
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
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atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de 
acolhimento deve, nesta situação 
específica, conceder-lhe o acesso parcial.
No entanto, sempre que se imponham 
razões imperiosas de interesse geral, como 
no caso de um médico ou de outros 
profissionais de saúde, o Estado-Membro 
deve poder recusar o acesso parcial.

atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, os Estados-Membros de 
acolhimento que o autorizam podem, nesta 
situação específica, conceder-lhe o acesso 
parcial. No entanto, sempre que se 
imponham razões imperiosas de interesse 
geral, como no caso de um médico ou de 
outros profissionais de saúde, ou 
profissões que apresentem características 
geográficas específicas, o Estado-Membro 
deve poder recusar o acesso parcial.

Or. el

Justificação

Os Estados-Membros são obrigados, sobretudo por razões de saúde e de segurança pública e 
também por outras razões, a verificar a que profissões podem autorizar acesso parcial.

Alteração 107
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro 
Estado-Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
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solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
o Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial.

solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de saúde, 
ou no caso de um caráter específico de 
um setor, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

Or. en

Alteração 108
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A aplicação do acesso parcial no
âmbito da presente diretiva, no 
seguimento da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça Europeu, nunca deve implicar 
a revogação do direito dos parceiros 
sociais do setor em questão de se 
organizarem. 

Or. en

Alteração 109
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os notários são nomeados pelo 
Estado e, como tal, têm um objetivo de 
interesse público, designadamente 
assegurar a legalidade e a segurança 
jurídica de documentos apresentados 
pelos cidadãos; por conseguinte, não se 
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encontram abrangidos pela Diretiva.

Or. en

Alteração 110
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) (ii-A) A noção de "razões 
imperiosas de interesse geral" a que se 
referem determinadas disposições da 
presente diretiva foi desenvolvida pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativa aos artigos 49.º e 56.º do Tratado, 
e pode continuar a evoluir. Esta noção, na 
aceção que lhe é dada pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça, abrange, inter 
alia, os seguintes motivos: a ordem 
pública, a segurança pública e a saúde 
pública, na aceção dos artigos 52.º e 62.º 
do Tratado;

Or. en

Justificação

O conceito de "razões imperiosas de interesse geral" a que se referem determinadas 
disposições da presente diretiva é um princípio bem conhecido que inclui a saúde pública 
além de um amplo conjunto de outras preocupações. Propõe-se a utilização desta definição, 
com base na definição da Diretiva 2006/123/CE, a fim de clarificar a intenção do legislador 
ao referir este conceito.

Alteração 111
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A prestação temporária e ocasional de 
serviços nos Estados-Membros deve estar 
sujeita a determinadas garantias, 
nomeadamente, o requisito de um mínimo
de dois anos de experiência profissional 
anterior, tendo em vista a proteção dos 
consumidores locais do Estado-Membro de 
acolhimento, caso a profissão não esteja 
regulamentada no Estado-Membro de 
origem. Contudo, estas garantias não são 
necessárias se os consumidores que 
tiverem a sua residência habitual no 
Estado-Membro de estabelecimento 
tiveram já recorrido ao profissional em 
causa e não existirem impactos na saúde ou 
na segurança públicas de terceiros no 
Estado-Membro de acolhimento.

(5) A prestação temporária e ocasional de 
serviços nos Estados-Membros deve estar 
sujeita a determinadas garantias, 
nomeadamente, o requisito de um mínimo 
de dois anos de experiência profissional 
anterior, tendo em vista a proteção dos 
consumidores locais do Estado-Membro de 
acolhimento, caso a profissão não esteja 
regulamentada no Estado-Membro de 
origem. Contudo, estas garantias não são 
necessárias se os consumidores que 
tiverem a sua residência habitual no 
Estado-Membro de estabelecimento 
tiveram já recorrido ao profissional em 
causa e não existirem impactos na saúde ou 
na segurança públicas de terceiros no 
Estado-Membro de acolhimento. O regime 
de mobilidade temporária não deve 
substituir-se ao regime de pleno 
reconhecimento, em conformidade com o 
artigo 7.º Por conseguinte, se um 
profissional com acesso temporário 
pretender continuar a prestar serviço por 
um período superior a um ano, sem 
interrupção, o profissional deve fazer a 
declaração prevista no artigo 7.º.

Or. en

Alteração 112
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os requisitos de reconhecimento da 
mobilidade temporária não devem 
substituir os requisitos de reconhecimento 
da mobilidade a longo prazo. A fim de 
colmatar a lacuna através da qual os 
profissionais adquiriam o reconhecimento 
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através de um regime de mobilidade 
temporária, menos exigente, e 
continuavam a exercer indefinidamente, a 
mobilidade temporária será limitada a um 
ano de prestação de serviço, sem 
interrupção, em todo o território da União 
Europeia. Após o referido ano, o 
profissional deve adquirir o pleno 
reconhecimento ao abrigo do artigo 4.º-B
ou do Título III. É permitida uma exceção 
para os prestadores de serviços que 
prestam regularmente serviços durante 
períodos inferiores a um ano em outro 
Estado-Membro. A Comissão é instada a 
estabelecer uma lista das referidas 
profissões através de atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A (novo), 
e a publicar esta lista. 

Or. en

Alteração 113
Sandra Kalniete

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 114
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

(7) A Diretiva 2005/36/CE não deve 
aplicar-se aos notários. A maior parte dos 
Estados-Membros definiram a profissão 
de notário no quadro da organização do 
seu sistema de justiça como um serviço 
público independente dedicado ao bem 
comum, com missões e responsabilidades 
por vezes muito diferentes. Os princípios 
de base da Diretiva 2005/36/CE, e em 
particular a livre prestação de serviços, 
são porém contrários a esta conceção do 
notário como agente publico integrado no 
sistema de justiça. 

Or. de

Alteração 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

(7) A Diretiva 2005/36/CE não deve 
aplicar-se à profissão de notário, no que 
respeita aos pedidos de reconhecimento 
para efeitos de estabelecimento ou de 
prestação de serviços noutro 
Estado-Membro.
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Or. fr

Alteração 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou o 
estágio de adaptação necessário para evitar 
toda a discriminação nos processos de 
seleção e nomeação nacionais. No caso da 
livre prestação de serviços, os notários não 
devem poder exarar atos autênticos nem 
realizar outras atividades de autenticação 
que requeiram o selo do Estado-Membro 
de acolhimento.

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou o 
estágio de adaptação necessário para evitar 
toda a discriminação nos processos de 
seleção e nomeação nacionais. Esta 
medida compensatória não dispensa o 
requerente de outros requisitos do 
processo de seleção e nomeação dos 
notários no Estado-Membro de 
acolhimento. Devido à sua função 
especial enquanto titulares de cargos 
públicos, que têm poder e obrigação de 
cumprir determinadas funções públicas 
no seu Estado-Membro de origem, os 
notários não podem exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação ou funções jurídicas no 
âmbito da livre prestação de serviços.

Or. en

Justificação

A utilização do selo de um Estado-Membro está limitada ao território desse Estado-Membro 
e não pode alargar-se com base na livre prestação de serviços. Tendo em conta que o 
estabelecimento de atos autênticos e o seu reconhecimento mútuo devem ser regulamentados 
com base no artigo 81.º do TFUE, a restrição imposta aos notários encontra-se abrangida 
pelos acórdãos do TJE.  As "outras atividades de autenticação" incluem atividades 
legislativas e funções judiciárias realizadas em nome da administração judiciária de um 
Estado-Membro.
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Alteração 117
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 
estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. Este 
pode ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros. Os 
níveis fixados para o funcionamento do 
regime geral devem, em princípio, deixar 
de ser utilizados como critério para 
excluir cidadãos da UE do âmbito de 
aplicação da Diretiva 2005/36/CE quando 
tal for contrário ao princípio da 
aprendizagem ao longo da vida.

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 
estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. Este 
pode ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros.

Or. de

Alteração 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 
estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. Este 
pode ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros. Os 
níveis fixados para o funcionamento do 
regime geral devem, em princípio, deixar 
de ser utilizados como critério para 
excluir cidadãos da UE do âmbito de 
aplicação da Diretiva 2005/36/CE quando 
tal for contrário ao princípio da 
aprendizagem ao longo da vida.

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 
estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. Este 
pode ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros.

Or. de

Alteração 119
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 

(8) Para aplicar o mecanismo de 
reconhecimento no âmbito do regime geral, 
é necessário agrupar os vários sistemas de 
educação e formação nacionais em 
diferentes níveis. Esses níveis, que são 
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estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. Este 
pode ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros. Os 
níveis fixados para o funcionamento do 
regime geral devem, em princípio, deixar 
de ser utilizados como critério para excluir 
cidadãos da UE do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2005/36/CE quando tal for 
contrário ao princípio da aprendizagem ao 
longo da vida.

estabelecidos unicamente com o objetivo 
do funcionamento do regime geral, não 
produzem efeitos relativamente às 
estruturas nacionais de educação e 
formação nem à competência dos Estados-
Membros na matéria, incluindo uma 
política nacional para a aplicação do 
Quadro Europeu de Qualificações. A 
Comissão deve apresentar uma avaliação, 
acompanhada por propostas, se 
necessário, sobre a possibilidade de 
harmonizar os níveis previstos na presente 
Diretiva e os do Quadro Europeu de 
Qualificações, no prazo de dois anos após 
a entrada em vigor da presente Diretiva. 
Esta avaliação deve também incluir 
propostas que atribuam ao Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos uma definição jurídica no 
contexto do acervo comunitário. Este pode 
ser um instrumento de promoção da 
transparência e da comparabilidade das 
qualificações, bem como uma útil fonte 
suplementar de informações para as 
autoridades competentes que examinam o 
reconhecimento dos títulos de formação 
emitidos noutros Estados-Membros. Os 
níveis fixados para o funcionamento do 
regime geral devem, em princípio, deixar 
de ser utilizados como critério para excluir 
cidadãos da UE do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2005/36/CE quando tal for 
contrário ao princípio da aprendizagem ao 
longo da vida.

Or. en

Alteração 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na ausência de harmonização dos (10) Na ausência de harmonização dos 
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requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 
proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da aprendizagem ao longo da 
vida. A decisão de impor medidas de 
compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 
proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da certificação da aprendizagem 
ao longo da vida pelas autoridades 
competentes. A decisão de impor medidas 
de compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

Or. el

Justificação

Não raro, a aprendizagem ao longo da vida é ministrada no quadro da educação e da 
formação não formais e propicia a emissão de certificados suscetíveis de não poder ser 
avaliados.

Alteração 121
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O regime de reconhecimento 
automático baseado em requisitos mínimos 
de formação harmonizados depende da 
notificação atempada de títulos de 
formação novos ou alterados pelos 
Estados-Membros e da sua publicação pela 
Comissão. Caso contrário, os titulares 
destes títulos não têm garantias de poder 
beneficiar do reconhecimento automático. 
A fim de aumentar a transparência e 
facilitar a análise dos títulos recém-

(12) O regime de reconhecimento 
automático baseado em requisitos mínimos 
de formação harmonizados depende da 
notificação atempada de títulos de 
formação novos ou alterados pelos 
Estados-Membros e da sua publicação pela 
Comissão. Caso contrário, os titulares 
destes títulos não têm garantias de poder 
beneficiar do reconhecimento automático. 
A fim de aumentar a transparência e 
facilitar a análise dos títulos recém-
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notificados, os Estados-Membros devem 
designar um organismo adequado, como 
um conselho de acreditação ou um 
ministério, para examinar cada 
notificação e apresentar um relatório sobre 
o cumprimento da Diretiva 2005/36/CE à 
Comissão.

notificados, os Estados-Membros devem 
apresentar um relatório sobre o 
cumprimento da Diretiva 2005/36/CE à 
Comissão.

Or. de

Alteração 122
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No que respeita ao reconhecimento 
automático com base nos requisitos 
mínimos de formação em relação a 
profissões da saúde, os Estados-Membros 
devem poder conceder isenções parciais a 
pessoas além dos veterinários, que 
receberam parte da sua formação em 
cursos que têm pelo menos um nível 
equivalente e se essa parte da formação já 
tiver sido concluída.
As isenções parciais, normalmente, não 
devem durar mais do que um ano 
académico ou 60 créditos, no caso de 
serem exigidos 60 créditos para concluir 
um ano académico. Excecionalmente, as 
isenções parciais podem abranger dois 
anos académicos ou 120 créditos.
Ao analisar a possibilidade de conceder 
isenções parciais relativamente a cursos, 
o Estado-Membro deve ter plenamente em 
conta as implicações para a segurança 
dos doentes. 

Or. en
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Justificação

Os requisitos mínimos de formação devem ser suficientemente flexíveis a fim de não 
limitarem indevidamente a capacidade dos Estados-Membros para organizarem os seus 
sistemas educativos. Devem prever-se isenções parciais em caso de aprendizagem anterior 
pertinente.

Alteração 123
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de aumentar a mobilidade 
dos profissionais no domínio dos cuidados 
de saúde e, em simultâneo, promover a 
aprendizagem ao longo da vida e a 
formação contínua no interesse dos 
doentes, é necessário criar um quadro 
para o reconhecimento progressivo dos 
processos de ensino e formação contínuos 
entre os Estados-Membros, através do 
intercâmbio de informações e de melhores 
práticas entre os Estados-Membros. Para 
este fim, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros apresentam relatórios 
públicos dirigidos à Comissão e aos 
restantes Estados-Membros sobre os 
respetivos processos de ensino e formação 
contínuos destinados a profissionais no 
domínio dos cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 124
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a aprovação da 
admissão a esta formação compete aos 
Estados-Membros, e tem por objetivo 
melhorar o nível de qualificações e 
competências destas profissões 
aumentando para doze o número de anos 
de formação escolar geral antes da 
admissão à referida formação ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

Or. en

Alteração 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
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necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve ser ajustada para um 
mínimo de dez anos de formação escolar 
geral ou aprovação em exame de nível 
equivalente.

Or. de

Alteração 126
Barbara Weiler,

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.
Os Estados-Membros devem garantir a 
acessibilidade às profissões de saúde e a 
possibilidade de progredir na carreira.

Or. de
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Alteração 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação.

Or. de

Alteração 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
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necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem 
a formação. Por conseguinte, a admissão 
a esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral. Contudo, o 
elemento determinante é a qualidade e o 
conteúdo da formação, que deve ser 
permanentemente adaptado aos novos 
desafios.

Or. de

Justificação

A diretiva coordena as exigências mínimas em matéria de formação. O cúmulo de anos e 
horas previsto no artigo 31.º, n.º 3, parágrafo 1, reforça já essas exigências, tal como para os 
médicos. Como no caso dos médicos, para os quais uma redução da duração mínima de 
formação em anos permite ter em conta os diferentes sistemas de formação, convém ter em 
consideração os diferentes sistemas de formação dos Estados-Membros para enfermeiros e 
responsáveis por cuidados gerais.

Alteração 129
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático das 
especializações médicas e dentárias, estas 
devem ser abrangidas pela Diretiva 
2005/36/CE se forem comuns a pelo menos 
um terço dos Estados-Membros.

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático de todas as
especializações médicas, dentárias, 
farmacêuticas e veterinárias, estas devem 
ser abrangidas pela Diretiva 2005/36/CE se 
forem comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 130
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático das 
especializações médicas e dentárias, estas 
devem ser abrangidas pela Diretiva 
2005/36/CE se forem comuns a pelo menos 
um terço dos Estados-Membros.

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático das 
especializações médicas, dentárias, 
veterinárias e farmacêuticas estas devem 
ser abrangidas pela Diretiva 2005/36/CE se 
forem comuns a pelo menos um terço dos
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 131
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A mobilidade dos profissionais no 
domínio dos cuidados de saúde deve 
também ser analisada no contexto mais 
amplo da mão-de-obra europeia no setor 
da saúde, que deve ser objeto de uma 
estratégia específica a nível europeu e em 
coordenação com os Estados-Membros, a 
fim de assegurar o mais elevado nível de 
proteção a doentes e consumidores, 
mantendo, em simultâneo, a 
sustentabilidade financeira e de 
organização dos sistemas nacionais de 
saúde.

Or. en

Alteração 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter a 
possibilidade de propor princípios de 
formação comuns, sob a forma de um teste 
comum, como condição para a obtenção de 
uma qualificação profissional ou de 
programas de formação baseados num 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências. As qualificações 
obtidas no âmbito destes quadros de 
formação comuns deveriam ser 
automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. Antes de introduzir 
esses princípios de formação, os Estados-
Membros deviam examinar as 
alternativas possíveis que existem 
nomeadamente nos Estados-Membros que 
possuem um sistema de formação 
profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem 
igualmente ter a possibilidade de propor 
princípios de formação comuns, sob a 
forma de um teste comum, como condição 
para a obtenção de uma qualificação 
profissional ou de programas de formação 
baseados num conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências. 
As qualificações obtidas no âmbito destes 
quadros de formação comuns deveriam ser 
automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Reforço dos sistemas de formação profissional dual.

Alteração 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter a 
possibilidade de propor princípios de 
formação comuns, sob a forma de um 
teste comum, como condição para a 
obtenção de uma qualificação 
profissional ou de programas de formação 
baseados num conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências. 
As qualificações obtidas no âmbito destes 
quadros de formação comuns deveriam 
ser automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. Os sistemas de 
formação profissional dual constituem 
um elemento determinante para uma 
baixa taxa de desemprego entre os jovens, 
uma vez que estão concebidos à medida 
das necessidades do mercado de trabalho. 
Estes sistemas asseguram uma fácil
transição da formação para a atividade 
profissional. Se, por conseguinte, numa 
profissão regulamentada tiverem de ser 
criados quadros de formação comum para 
os quais já exista um sistema de formação 
em alternância num determinado Estado-
Membro, os quadros de formação comum 
devem, desta feita, basear-se nesta 
abordagem conceptual, sem prejuízo das 
normas existentes no Estado-Membro em 
causa.

Or. de

Alteração 134
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os quadros de formação comuns 
devem também permitir às profissões 
regulamentadas que são objeto de um 
processo de reconhecimento automático 
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com base na coordenação das condições 
mínimas de formação, ao abrigo do 
Capítulo III do Título III, e cujas novas 
especializações não beneficiam deste 
processo de reconhecimento automático, a 
obtenção do reconhecimento das suas 
especializações com base num processo 
automático. 

Or. fr

Alteração 135
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes e dos consumidores. Não 
obstante, os controlos das competências 
linguísticas devem ser os razoáveis e 
necessários para as profissões em questão, 
não devendo, em geral, constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento. A definição de razoável e 
necessário deve ser feita em cooperação 
com as autoridades competentes e os 
parceiros sociais nacionais para cada 
setor específico.

Or. en

Alteração 136
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes, nomeadamente no interesse 
da segurança dos doentes. Não obstante, os 
controlos das competências linguísticas 
devem ser os razoáveis e necessários para 
determinadas profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
mas não devendo constituir motivo para 
excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. en

Justificação

Especificação das disposições relativas à avaliação das competências linguísticas.

Alteração 137
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. O papel da autoridade 
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competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

competente consiste na verificação dos 
conhecimentos linguísticos dos 
profissionais tendo em vista o exercício da 
sua atividade profissional. Não obstante, 
os controlos das competências linguísticas 
devem ser os razoáveis e necessários para 
as profissões em questão, não devendo 
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Justificação

É importante recordar e precisar a necessidade de clarificar o papel da autoridade 
competente.

Alteração 138
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, a obrigação no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
do doente. No caso de existir impacto na 
segurança do doente, os 
Estados-Membros podem autorizar as 
autoridades competentes a realizar ou 
orientar os controlos das competências 
linguísticas ou confiar essa tarefa aos 
empregadores ou outras organizações.
Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
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trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. en

Alteração 139
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado 
de trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes e dos consumidores. O papel 
da autoridade competente consiste na 
verificação das competências linguísticas 
dos profissionais tendo em vista o 
exercício da sua atividade profissional. Os 
controlos das competências linguísticas 
realizados a pedido ou sob a orientação da 
autoridade competente não devem 
prejudicar a posterior possibilidade de os 
empregadores efetuarem procedimentos 
normais de recrutamento, a fim de 
determinarem a aptidão do profissional 
para desempenhar as funções para as 
quais se está a candidatar. Não obstante, 
os controlos das competências linguísticas 
devem ser os razoáveis e necessários para 
as profissões em questão. O conceito de 
razoável e necessário deve ser definido em 
cooperação com as autoridades 
competentes e os parceiros sociais 
nacionais para cada setor específico. Caso 
não exista uma autoridade competente 
para uma determinada profissão, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
exista um organismo reconhecido 
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suscetível de testar as competências 
linguísticas.

Or. en

Alteração 140
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos 
das competências linguísticas devem ser 
os razoáveis e necessários para as 
profissões em questão, não devendo
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. A incapacidade para 
demonstrar competências linguísticas 
suficientes deve poder constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento, nomeadamente em 
profissões relacionadas com saúde, 
segurança dos doentes ou saúde pública.

Or. en

Alteração 141
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros apenas 
podem exigir aos profissionais 
provenientes de outros Estados-Membros 
que demonstrem um desenvolvimento 
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profissional contínuo, se o 
Estado-Membro de acolhimento exigir 
aos seus próprios nacionais a realização 
de um desenvolvimento profissional 
contínuo. 

Or. en

Alteração 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam 
realizar um estágio profissional 
remunerado noutro Estado-Membro que 
ofereça essa possibilidade devem ser 
abrangidos pela Diretiva 2005/36/CE, de 
modo a fomentar a sua mobilidade. É 
igualmente necessário prever o 
reconhecimento do estágio profissional 
por parte do Estado-Membro de origem.

Suprimido

Or. el

Justificação

No que respeita ao reconhecimento de estágios profissionais efetuados noutros Estados-
membros, os interessados não são profissionais e, por isso, não são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Alteração 143
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
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noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. en

Alteração 144
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional, previsto no âmbito 
de uma formação de uma profissão 
regulamentada, qualquer que seja o nível 
e a natureza da remuneração, noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. fr

Alteração 145
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
Membro que ofereça essa possibilidade 
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possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem. No entanto, ao alargar o seu 
âmbito de aplicação a profissionais 
parcialmente qualificados, a presente 
Diretiva deve também assegurar o respeito 
pelos direitos sociais fundamentais 
previstos no artigo 151.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, o 
qual garante que a União terá como um 
dos seus objetivos a promoção da 
melhoria das condições de trabalho. Por 
conseguinte, a Diretiva deve criar um 
quadro de qualidade sob a forma de 
condições mínimas que devem ser 
respeitadas para que seja abrangido pelo 
seu âmbito de aplicação.

Or. en

Justificação

O objetivo desta alteração consiste em explicar os motivos para as alterações propostas no 
artigo 55.º-A.

Alteração 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
garantir o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.
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Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional previsto no âmbito 
de uma formação que vise a preparação 
para uma profissão regulamentada noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem. O Estado-Membro de origem 
pode contudo limitar a duração de um 
estágio completado noutro Estado-
Membro na medida em que esse estágio 
seja necessário para o acesso a uma 
profissão regulamentada no Estado-
Membro de origem. O reconhecimento do 
estágio não se substitui ao exame 
requerido para o acesso à profissão.

Or. de

Justificação

Convém não excluir aqui os estágios não remunerados como parte de uma formação 
profissional. Deve facilitar-se a mobilidade, mas também preservar a qualidade para o 
acesso à profissão. Por isso o estágio não se substitui ao exame requerido para o acesso à 
profissão.
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Alteração 148
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional, que faça parte de 
um programa de formação de uma 
profissão regulamentada e que condicione 
a validade do título de formação, noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. fr

Alteração 149
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências a estágios remunerados, visto que em Espanha não existe 
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qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento, neste 
momento, de um novo modelo.  O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios 
remunerados cria numerosos problemas de aplicação. No entanto, se se optar por manter 
esta referência, a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados com base numa 
tabela e se existe ou não obrigação por parte do Estado de custear todas as despesas de 
segurança social. 

Alteração 150
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado que 
lhes proporcione determinados direitos 
profissionais e que faça parte da 
formação necessária a uma profissão 
regulamentada noutro Estado-Membro 
que ofereça essa possibilidade devem ser 
abrangidos pela Diretiva 2005/36/CE, de 
modo a fomentar a sua mobilidade. É 
igualmente necessário prever o 
reconhecimento do estágio profissional por 
parte do Estado-Membro de origem.

Or. en

Alteração 151
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os estágios são diferentes do 
acesso parcial, e por conseguinte o artigo 
4.º-F não se lhes aplica.

Or. en
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Alteração 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Diretiva 2005/36/CE prevê a 
criação de um sistema de pontos de 
contacto nacionais. Devido à entrada em 
vigor da Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno24, e à criação de 
balcões únicos ao abrigo dessa diretiva, 
existe, neste caso, um risco de 
sobreposição. Por conseguinte, os pontos 
de contacto nacionais estabelecidos pela 
Diretiva 2005/36/CE devem tornar-se 
centros de assistência e centrar as suas 
atividades na prestação de aconselhamento 
aos cidadãos, nomeadamente 
aconselhamento individual, de modo a 
garantir o seguimento, a nível nacional, da 
aplicação diária das regras do mercado 
interno aos casos pessoais dos cidadãos.

(21) A Diretiva 2005/36/CE prevê a 
criação de um sistema de pontos de 
contacto nacionais. Devido à entrada em 
vigor da Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, e à criação de balcões 
únicos ao abrigo dessa diretiva, existe, 
neste caso, um risco de sobreposição. Por 
conseguinte, os pontos de contacto 
nacionais estabelecidos pela Diretiva 
2005/36/CE, por exemplo, devem tornar-se 
centros de assistência e centrar as suas 
atividades na prestação de aconselhamento 
aos cidadãos, nomeadamente 
aconselhamento individual, de modo a 
garantir o seguimento, a nível nacional, da 
aplicação diária das regras do mercado 
interno aos casos pessoais dos cidadãos.

Or. de

Alteração 153
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
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alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por 
força de uma ação disciplinar ou 
condenação penal, tiver perdido o direito 
de se deslocar para outro 
Estado-Membro, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. A presente Diretiva introduz 
um mecanismo de alerta específico. Se um 
profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, deixar de 
ser considerado apto para exercer, todos 
os Estados-Membros devem ser alertados. 
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 154
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
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pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro 
Estado-Membro, todos os Estados-
Membros devem ser alertados desse facto. 
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE e para os 
profissionais sujeitos ao regime geral de 
reconhecimento, ao abrigo do título III, 
capítulos I e II, cuja atividade tenha 
impacto na segurança dos doentes. Esse 
mecanismo deve ser igualmente aplicável 
aos veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro 
Estado-Membro, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto, ou de exercer, caso as 
restrições à capacidade de exercício de 
um profissional tenham sido impostas 
através de ação disciplinar ou se um 
profissional tiver utilizado ou tentado 
utilizar informações falsas ao solicitar o 
reconhecimento das suas qualificações.
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 155
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro 
Estado-Membro, todos os Estados-
Membros devem ser alertados desse facto. 
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de exercer ou estiver 
sujeito a restrições no exercício da sua 
profissão, seja no seu Estado-Membro de 
origem seja em outro Estado-Membro, 
todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto, no seguimento de 
uma decisão final de uma entidade 
competente. De igual forma, os 
Estados-Membros devem também ser 
alertados se um profissional tiver utilizado 
ou tentado utilizar documentos falsos no 
seu pedido de reconhecimento de 
qualificações. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
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matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Or. en

Justificação

Clarificação sobre a aplicação do mecanismo de alerta.

Alteração 156
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro 
Estado-Membro, todos os Estados-
Membros devem ser alertados desse facto.
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, numa 
decisão final de um tribunal ou de uma 
autoridade competente, tiver sido sujeito a 
limitações ou proibido de exercer a sua 
profissão, permanente ou 
temporariamente, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
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carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 157
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro
Estado-Membro, todos os Estados-
Membros devem ser alertados desse facto. 
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário 
regulamentar um mecanismo de alerta 
específico para as profissões no domínio 
da saúde regulamentadas pela Diretiva 
2005/36/CE. Esse mecanismo deve ser 
igualmente aplicável aos veterinários, a 
menos que os Estados-Membros tenham já 
acionado o mecanismo de alerta previsto 
na Diretiva 2006/123/CE. Se a um 
profissional for temporária ou 
permanentemente retirado o direito de 
exercer a sua atividade no seu 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento, todos os Estados-Membros 
devem ser alertados desse facto. Este alerta 
deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
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na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 158
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, tiver 
perdido o direito de se deslocar para outro
Estado-Membro, todos os Estados-
Membros devem ser alertados desse facto. 
Este alerta deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os Estados-
Membros devem não só responder aos 
pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário 
regulamentar um mecanismo de alerta 
específico para os profissionais de saúde ao 
abrigo da Diretiva 2005/36/CE. Esse 
mecanismo deve ser igualmente aplicável 
aos veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se a um profissional for retirado, 
temporária ou permanentemente, o direito 
de exercer a atividade ou caso lhe sejam 
impostas limitações ao exercício ou 
condições no direito ao exercício no 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento, todos os Estados-Membros 
devem ser alertados desse facto. Este alerta 
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exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

deve ser ativado através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 159
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Uma das grandes dificuldades com 
que se depara um cidadão interessado em 
trabalhar noutro Estado-Membro é a 
complexidade e a insegurança quanto aos 
procedimentos administrativos a cumprir. 
A Diretiva 2006/123/CE obriga já os 
Estados-Membros a facilitarem o acesso à 
informação e a conclusão dos 
procedimentos através dos balcões únicos. 
Os cidadãos que requeiram o 
reconhecimento das suas qualificações nos 
termos da Diretiva 2005/36/CE já podem 
utilizar os balcões únicos, desde que se 
encontrem abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE. No entanto, as pessoas à 
procura de emprego e os profissionais de 
saúde não são abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, pelo que a informação 
disponível continua a ser deficitária. 
Torna-se, pois, necessário especificar essa 
informação, da perspetiva do utilizador, e 
facilitar a sua disponibilização. Importa 
também que os Estados-Membros não só 

(23) Uma das grandes dificuldades com 
que se depara um cidadão interessado em 
trabalhar noutro Estado-Membro é a 
complexidade e a insegurança quanto aos 
procedimentos administrativos a cumprir. 
A Diretiva 2006/123/CE obriga já os 
Estados-Membros a facilitarem o acesso à 
informação e a conclusão dos 
procedimentos através dos balcões únicos. 
Os cidadãos que requeiram o 
reconhecimento das suas qualificações nos 
termos da Diretiva 2005/36/CE já podem 
utilizar os balcões únicos, desde que se
encontrem abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE. No entanto, as pessoas à 
procura de emprego e os profissionais de 
saúde não são abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, pelo que a informação 
disponível continua a ser deficitária. 
Torna-se, pois, necessário especificar essa 
informação, da perspetiva do utilizador, e 
facilitar a sua disponibilização. Importa 
também que os Estados-Membros não só 
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assumam a responsabilidade a nível 
nacional mas cooperem também entre si, e 
com a Comissão, para garantir aos 
profissionais de toda a UE o acesso 
facilitado a uma informação multilingue e 
convivial e à conclusão dos procedimentos, 
através dos balcões únicos. Devem ser 
disponibilizadas hiperligações através de 
outros sítios Web, como o portal «A sua 
Europa».

assumam a responsabilidade a nível 
nacional mas cooperem também entre si, e 
com a Comissão, para garantir aos 
profissionais de toda a UE o acesso 
facilitado a uma informação multilingue e 
convivial (pelo menos, na língua do país 
de origem e na língua do país de 
acolhimento) e à conclusão dos 
procedimentos, através dos balcões únicos. 
Devem ser disponibilizadas hiperligações 
através de outros sítios Web, como o portal 
«A sua Europa».

Or. en

Alteração 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Uma das grandes dificuldades com 
que se depara um cidadão interessado em 
trabalhar noutro Estado-Membro é a 
complexidade e a insegurança quanto aos 
procedimentos administrativos a cumprir. 
A Diretiva 2006/123/CE obriga já os 
Estados-Membros a facilitarem o acesso à 
informação e a conclusão dos 
procedimentos através dos balcões únicos. 
Os cidadãos que requeiram o 
reconhecimento das suas qualificações nos 
termos da Diretiva 2005/36/CE já podem 
utilizar os balcões únicos, desde que se 
encontrem abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE. No entanto, as pessoas à 
procura de emprego e os profissionais de 
saúde não são abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, pelo que a informação 
disponível continua a ser deficitária. 
Torna-se, pois, necessário especificar essa 
informação, da perspetiva do utilizador, e 
facilitar a sua disponibilização. Importa 
também que os Estados-Membros não só 

(23) Uma das grandes dificuldades com 
que se depara um cidadão interessado em 
trabalhar noutro Estado-Membro é a 
complexidade e a insegurança quanto aos 
procedimentos administrativos a cumprir. 
A Diretiva 2006/123/CE obriga já os 
Estados-Membros a facilitarem o acesso à 
informação e a conclusão dos 
procedimentos através dos balcões únicos. 
Os cidadãos que requeiram o 
reconhecimento das suas qualificações nos 
termos da Diretiva 2005/36/CE já podem 
utilizar os balcões únicos, desde que se 
encontrem abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE. No entanto, as pessoas à 
procura de emprego e os profissionais de 
saúde não são abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, pelo que a informação 
disponível continua a ser deficitária. 
Torna-se, pois, necessário especificar essa 
informação, da perspetiva do utilizador, e 
facilitar a sua disponibilização. Importa 
também que os Estados-Membros não só 
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assumam a responsabilidade a nível 
nacional mas cooperem também entre si, e 
com a Comissão, para garantir aos 
profissionais de toda a UE o acesso 
facilitado a uma informação multilingue e 
convivial e à conclusão dos procedimentos, 
através dos balcões únicos. Devem ser 
disponibilizadas hiperligações através de 
outros sítios Web, como o portal «A sua 
Europa».

assumam a responsabilidade a nível 
nacional mas cooperem também entre si, e 
com a Comissão, para garantir aos 
profissionais de toda a UE o acesso 
facilitado a uma informação multilingue e 
convivial e à conclusão dos procedimentos, 
através dos balcões únicos, da forma mais 
simples possível, por exemplo, em 
aplicação da Diretiva 2005/36/CE. Devem 
ser disponibilizadas hiperligações através 
de outros sítios Web, como o portal «A sua 
Europa».

Or. de

Alteração 161
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da 
carteira profissional europeia, estabelecer 
os pormenores da documentação 
necessária para solicitar a carteira 
profissional europeia, proceder às 
adaptações da lista de atividades constante 
do anexo IV e dos pontos 5.1.1 a 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 
do anexo V, clarificar os conhecimentos e 
competências de médicos, enfermeiros 
responsáveis por cuidados gerais, 
dentistas, veterinários, parteiras, 
farmacêuticos e arquitetos, adaptar os 
períodos mínimos de formação médica 
especializada e formação de dentista 
especialista, incluir no ponto 5.1.3 do 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, proceder às 
adaptações da lista de atividades constante 
do anexo IV, adaptar os períodos mínimos 
de formação médica especializada e 
formação de dentista especialista, incluir 
no ponto 5.1.3 do anexo V as novas 
especializações médicas, alterar a lista 
referida nos pontos 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
e 5.6.1 do anexo V, incluir no ponto 5.3.3 
do anexo V as novas especializações 
dentárias e especificar as condições de 
aplicação dos quadros de formação 
comuns. É particularmente importante que 
a Comissão assegure uma consultação 
suficiente de peritos a nível europeu e a 
nível nacional.  A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
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anexo V as novas especializações médicas, 
alterar a lista referida nos pontos 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo V, 
incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as novas 
especializações dentárias e especificar as 
condições de aplicação dos quadros de 
formação comuns e dos testes de formação 
comuns. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

assegurar a transmissão transparente,
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.

Alteração 162
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista 
de atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, especificando as condições de 
aplicação dos quadros de formação 
comuns e dos testes de formação comuns. 
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5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho 
de preparação, incluindo a nível dos 
peritos. Ao preparar e elaborar os atos 
delegados, a Comissão deve garantir a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível dos peritos e dos fóruns 
das partes interessadas pertinentes, como 
previsto no artigo 57.º-C (novo). 
Nomeadamente, os profissionais devem 
ser consultados em conformidade com o 
artigo 58.º-A (novo) e as suas propostas 
integradas nos atos delegados 
relativamente às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo 
V, e incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as 
novas especializações dentárias. Ao 
preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 163
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
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consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da 
carteira profissional europeia, estabelecer 
os pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a
consultas e representação adequadas, 
incluindo peritos a nível europeu e 
nacional. Ao preparar e elaborar os atos 
delegados, a Comissão deve garantir a 
transmissão simultânea, atempada, 
transparente e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

Ao agir através de atos delegados, a Comissão necessita assegurar que se realizam as 
consultas adequadas com as partes interessadas pertinentes e as organizações em causa. Este 
aspeto é importante para assegurar um processo de transparência e colaboração, 
harmonizado e sem dificuldades, ao tomar decisões a nível da UE.

Alteração 164
Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas, baseadas em regras 
claras de consulta às partes interessadas 
que serão estabelecidas no artigo 58.º da 
presente Diretiva, durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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Or. en

Alteração 165
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas, permitindo a 
representação das partes interessadas nas 
profissões e incluindo peritos a nível 
europeu e nacional. Ao preparar e elaborar 
os atos delegados, a Comissão deve 
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documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

garantir a transmissão simultânea, 
atempada, transparente e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 166
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
auxiliar no reconhecimento de 
especialidades de pós-graduação de 
profissões regulamentadas ao abrigo do 
título III, capítulo que não tenham sido 
objeto de modalidades preexistentes de 
reconhecimento de especialidades, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
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consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 167
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 

(26) Deve recorrer-se à aplicação do 
procedimento de exame na adoção de atos 
de execução destinados a estabelecer regras 
comuns e uniformes sobre a especificação 
de carteiras profissionais europeias para 
profissões específicas, o formato da 
carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia, os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão da carteira profissional 
europeia, as especificações técnicas e as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI, as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira
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procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

Or. de

Alteração 168
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

(26) A natureza técnica dos atos de
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre o formato 
da carteira profissional europeia, as 
traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

Or. fr
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Alteração 169
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento de exame na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta. Se necessário, a 
Comissão pode realizar projetos-piloto, 
proceder a consultas e ter em conta 
propostas de organizações profissionais, 
como previsto no artigo 58.º-A (novo), de 
fóruns de partes interessadas, como 
previsto no artigo 57.º-C (novo), a fim de 
avaliar o funcionamento das regras e dos 
procedimentos que serão integrados no 
ato ou atos de execução. 

Or. en
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Alteração 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, que 
assim o requeiram, o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia, os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão da carteira profissional 
europeia, as especificações técnicas e as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI, as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

Or. el

Justificação

Clarificação do caráter voluntário da introdução de uma carteira profissional.

Alteração 171
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(26-A) Deve ser utilizado o procedimento 
de exame para a adoção de atos de 
execução destinados a estabelecer as 
regras comuns e uniformes sobre a 
necessidade de recorrer a uma carteira 
profissional europeia para uma profissão 
regulamentada.

Or. fr

Alteração 172
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Na sequência da experiência positiva 
com a avaliação mútua prevista na 
Diretiva 2006/123/CE, deve ser incluído 
um sistema de avaliação semelhante na 
Diretiva 2005/36/CE. Os Estados-
Membros devem notificar que profissões 
regulamentam, por que motivos e discutir 
entre si as suas conclusões. Este sistema 
contribuiria para uma maior 
transparência no mercado dos serviços 
das profissões liberais.

Suprimido

Or. de

Alteração 173
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Na sequência da experiência positiva Suprimido
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com a avaliação mútua prevista na 
Diretiva 2006/123/CE, deve ser incluído 
um sistema de avaliação semelhante na 
Diretiva 2005/36/CE. Os Estados-
Membros devem notificar que profissões 
regulamentam, por que motivos e discutir 
entre si as suas conclusões. Este sistema 
contribuiria para uma maior 
transparência no mercado dos serviços 
das profissões liberais.

Or. en

Alteração 174
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A)Na medida em que se trata de 
profissões regulamentadas, a presente 
diretiva abarca igualmente as profissões 
liberais que são, nos termos da presente 
diretiva, as que são exercidas com base 
em qualificações profissionais específicas, 
a título pessoal, sob responsabilidade 
própria, de forma especializada e 
independente por profissionais que 
prestam serviços de caráter intelectual, no 
interesse do cliente e da coletividade. De 
acordo com o Tratado, o exercício da 
profissão está geralmente sujeito nos 
Estados-Membros a obrigações jurídico-
profissionais específicas, em 
conformidade com a legislação nacional e 
com o direito autonomamente criado pela 
respetiva representação profissional, 
garantindo e desenvolvendo o 
profissionalismo, a qualidade do serviço e 
a confidencialidade das relações com o 
cliente.

Or. de
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Alteração 175
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) A presente diretiva não obsta às 
medidas necessárias para assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde e de 
defesa do consumidor,

Or. de

Alteração 176
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A presente Diretiva não obsta às 
medidas necessárias para assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde e dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 177
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 1
Diretiva 2005/36/EG
Artigo 1 – n.°2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a certas 
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profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

profissões regulamentadas.

Or. de

Alteração 178
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro 
Estado-Membro.

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a certas 
profissões regulamentadas e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais,
previstos no âmbito de um programa de 
formação de uma profissão 
regulamentada, qualquer que seja o nível 
e a natureza da remuneração, realizados 
noutro Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 179
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro 

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
realizados noutro Estado Membro.».
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Estado-Membro.».

Or. en

Alteração 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
realizados noutro Estado Membro.».

Or. en

Alteração 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.°2 

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
realizados noutro Estado-Membro.

Or. de
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Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 182
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso e reconhecimento 
de estágios profissionais remunerados 
realizados noutro Estado-Membro.».

Or. en

Alteração 183
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrago 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro 
Estado-Membro.

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a certas 
profissões regulamentadas e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais
que façam parte de um programa de 
formação de uma profissão 
regulamentada e que condicionem a 
validade do título de formação, realizados 
noutro Estado-Membro.
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Or. fr

Alteração 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro 
Estado-Membro.

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial, em 
Estados-Membros que o autorizam, a 
determinadas profissões regulamentadas 
por razões de saúde, segurança pública ou 
especificidades geográficas.

Or. el

Justificação

Os Estados-Membros são obrigados, sobretudo por razões de saúde e de segurança pública e 
também por outras razões, a verificar a que profissões podem autorizar acesso parcial. No 
que respeita ao reconhecimento de estágios profissionais efetuados noutros Estados-
membros, os interessados não são profissionais e, por isso, não são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Alteração 185
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36
N.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro 

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada.».
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Estado-Membro.».

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências a estágios remunerados, visto que em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento, neste 
momento, de um novo modelo.  O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios 
remunerados cria numerosos problemas de aplicação. No entanto, se se optar por manter 
esta referência, a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados com base numa 
tabela e se existe ou não obrigação por parte do Estado de custear todas as despesas de 
segurança social. 

Alteração 186
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados, que façam parte de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada, na medida em que o 
estagiário adquira determinados direitos 
profissionais, estágios esses realizados 
noutro Estado-Membro.».

Or. en

Alteração 187
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – parágrago 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional previsto no âmbito de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada, qualquer que seja o nível 
e a natureza da remuneração, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

Or. fr

Alteração 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas
qualificações profissionais.».

Or. en

Alteração 189
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

Or. en

Alteração 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

Or. el

Justificação

No que respeita ao reconhecimento de estágios profissionais efetuados noutros Estados-
membros, os interessados não são profissionais e, por isso, não são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva.
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Alteração 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.°1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.
__________________

1 Em conformidade com a definição de 
profissões liberais do acórdão do TJUE de 
11.10.2001, C-267/99, processo Adam, 
referência: Coletânea da Jurisprudência 
2001, página I-07467.

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 192
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – parágrago 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional que faça parte de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada e que condicione a 
validade do título de formação, incluindo 
as profissões liberais, por conta própria ou 
por conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

Or. fr

Alteração 193
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências a estágios remunerados, visto que em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento, neste 
momento, de um novo modelo.  O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios 
remunerados cria numerosos problemas de aplicação. No entanto, se se optar por manter 
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esta referência, a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados com base numa 
tabela e se existe ou não obrigação por parte do Estado de custear todas as despesas de 
segurança social. 

Alteração 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro poderá permitir 
no seu território, de acordo com a sua 
regulamentação, o exercício de uma 
profissão regulamentada, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alínea a), a nacionais dos 
Estados-Membros que possuam 
qualificações profissionais que não 
tenham sido obtidas num 
Estado-Membro. No que se refere às 
profissões abrangidas pelo Capítulo III do 
Título III, este reconhecimento inicial 
deve ser efetuado no quadro de condições 
mínimas de formação previstas no 
referido capítulo.

Or. el

Justificação

No que respeita ao reconhecimento de estágios profissionais efetuados noutros Estados-
membros, os interessados não são profissionais e, por isso, não são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Alteração 195
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 (novo)
Diretiva 2005/36
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva não é aplicável aos 
notários designados por um ato oficial.

Or. en

Justificação

As especificidades da profissão de notário devem ser tidas em conta. Os notários são 
designados por um ato oficial e desempenham um papel especial nos sistemas jurídicos dos 
Estados-Membros. São delegados pelas autoridades públicas e os seus atos autênticos têm o 
mesmo peso das decisões judiciais.

Alteração 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As especificidades geográficas de 
certas profissões devem, se possível, ser 
tidas em consideração no quadro da 
aplicação da presente diretiva.

Or. el

Alteração 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 

Suprimido
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remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

Or. el

Justificação

No que respeita ao reconhecimento de estágios profissionais efetuados noutros Estados-
membros, os interessados não são profissionais e, por isso, não são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Alteração 198
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea j

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

Suprimido

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências a estágios remunerados, visto que em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento, neste 
momento, de um novo modelo.  O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios 
remunerados cria numerosos problemas de aplicação. No entanto, se se optar por manter 
esta referência, a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados com base numa 
tabela e se existe ou não obrigação por parte do Estado de custear todas as despesas de 
segurança social. 

Alteração 199
Emma McClarkin
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j) 

Texto da Comissão Alteração

(j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a uma 
profissão regulamentada concedido após 
aprovação em exame;

(j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades remuneradas, 
tendo em vista o acesso a uma profissão 
regulamentada em conformidade com as 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas de um 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Os indivíduos que façam um estágio profissional, que constitua um elemento essencial da 
formação profissional, não devem ser prejudicados se o seu estágio não for remunerado. Foi 
eliminada a referência a "concedido após aprovação em exame". Este aspeto clarifica o facto 
de os requisitos de acesso a uma profissão regulamentada serem definidos pelo Estado-
Membro. Estes requisitos podem incluir um exame ou outra condição.

Alteração 200
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

(j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada 
concedido após aprovação em exame;

Or. en
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Alteração 201
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágio profissional no âmbito de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada»: o exercício sob 
orientação de atividades, qualquer que 
seja o nível e a natureza da remuneração,
tendo em vista o acesso a uma profissão 
regulamentada concedido após aprovação 
em exame;

Or. fr

Alteração 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

(j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada 
concedido após aprovação em exame;

Or. de

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.
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Alteração 203
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágio profissional que faça parte de 
um programa de formação de uma 
profissão regulamentada e que condicione 
a validade do título de formação»: o 
exercício sob orientação de atividades 
tendo em vista o acesso a uma profissão 
regulamentada concedido após aprovação 
em exame;

Or. fr

Alteração 204
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 
reconhecimento das suas qualificações 
para efeitos de estabelecimento num 
Estado-Membro de acolhimento ou que 
cumpriu todas as condições necessárias 
para prestar serviços num Estado-Membro 
de acolhimento a título temporário e 
ocasional;

(k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional, a seu pedido para efeitos de 
estabelecimento num Estado-Membro de 
acolhimento ou de prestação de serviços 
num Estado-Membro de acolhimento a 
título temporário e ocasional;

Or. en
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Justificação

Clarifica que a carteira deve ser disponibilizada a pedido.

Alteração 205
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 
reconhecimento das suas qualificações para 
efeitos de estabelecimento num Estado-
Membro de acolhimento ou que cumpriu 
todas as condições necessárias para prestar 
serviços num Estado-Membro de 
acolhimento a título temporário e 
ocasional;

(k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido com caráter 
voluntário ao profissional para comprovar 
o reconhecimento das suas qualificações 
para efeitos de estabelecimento num 
Estado-Membro de acolhimento ou que 
cumpriu todas as condições necessárias 
para prestar serviços num Estado-Membro 
de acolhimento a título temporário e 
ocasional;

Or. en

Alteração 206
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.° 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Carteira profissional europeia»: 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 
reconhecimento das suas qualificações 
para efeitos de estabelecimento num 
Estado-Membro de acolhimento ou que 
cumpriu todas as condições necessárias 

(k) «Carteira profissional europeia»: um 
certificado eletrónico emitido ao 
profissional a pedido da organização 
profissional, que documenta as suas 
qualificações, quer para efeitos de 
estabelecimento num Estado-Membro de 
acolhimento quer para prestar serviços 
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para prestar serviços num Estado-Membro 
de acolhimento a título temporário e 
ocasional;

num Estado-Membro de acolhimento a 
título temporário e ocasional;

Or. de

Justificação

Deve ficar claro o caráter facultativo da carteira profissional europeia proposto pela 
Comissão. Também deve indicar-se claramente que a decisão definitiva sobre o 
reconhecimento das qualificações profissionais incumbe ao Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 207
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n. º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.».

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as competências: 
conhecimentos, aptidões e valores.

Or. en

Alteração 208
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n. º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
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educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.».

educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as competências 
(conhecimentos, aptidões, 
comportamentos e valores).

Or. en

Justificação

As competências definem-se como a intersecção entre conhecimentos, aptidões, 
comportamentos e valores"(Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Organização Mundial 
de Saúde, 2001, 2009)

Alteração 209
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.° 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.».

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências em termos de 
exigências da profissão e da ética 
profissional.».

Or. de

Alteração 210
Barbara Weiler,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.° 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.».

(l) «Aprendizagem ao longo da vida»: 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as qualificações em 
termos de conhecimentos, aptidões e 
competências sociais.».

Or. de

Alteração 211
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea –ii) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) No contexto da presente Diretiva, a 
segurança dos doentes deve abranger as 
profissões que prestam serviços visando 
promover ou contribuir para a saúde e o 
bem-estar de um indivíduo, incluindo 
serviços médicos e não-médicos.

Or. en

Justificação

A definição é essencial para assegurar que a diretiva inclua os serviços sociais entre as 
profissões que têm potencialmente impacto na segurança dos doentes. QA "segurança dos 
doentes" devem incluir as pessoas que utilizam serviços sociais.

Alteração 212
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea –ii) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) «Requisitos ou condições de 
formação»: o conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessárias ao exercício de uma profissão 
específica;

Or. en

Justificação

Os requisitos ou condições da formação não estavam, até ao momento, definidos no quadro 
da presente Diretiva. Fica clarificado que os requisitos de formação devem ser expressos não 
apenas em termos de duração, mas também em termos de competências.

Alteração 213
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea –ii) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) «Prestação temporária de serviços»: 
a prestação de serviços durante um 
período sem interrupção, inferior a um 
ano.

Or. en

Alteração 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii) (nova)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.° 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) "profissões liberais":  as que são 
exercidas na base de qualificações 
profissionais relevantes por pessoas que 
prestam, de modo pessoal, responsável e 
independente, serviços intelectuais e 
conceptuais para os seus clientes e para o 
grande público;

Or. de

Justificação

O artigo 1.º, n.º 2, também se aplica aos titulares de profissões liberais, pelo que convém 
definir essas profissões com base no acórdão do TJUE de 11 de outubro de 2011 (C-267/99, 
Coletânea. 2011, p. I-7467).

Alteração 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 3 – alínea a) – subalínea ii) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.° 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) "formação em alternância": a 
aquisição em alternância de competências 
profissionais em dois contextos formativos 
- em empresas e numa escola profissional 
- com base em normas de formação e de 
qualidade coordenadas. Entende-se por 
"competências profissionais" a 
capacidade e a vontade de utilizar 
conhecimentos, aptidões e competências 
pessoais, sociais e metodológicas quer em 
situações de trabalho quer para o 
desenvolvimento profissional e pessoal.

Or. de
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Alteração 216
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea m) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Razões imperiosas de interesse 
geral»: razões reconhecidas como tal pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça;

Or. en

Justificação

O conceito de "razões imperiosas de interesse geral" a que se referem determinadas 
disposições da presente diretiva é um princípio bem conhecido que inclui a saúde pública 
além de um amplo conjunto de outras preocupações. Propõe-se a utilização desta definição, 
com base na definição da Diretiva 2006/123/CE, a fim de clarificar a intenção do legislador 
ao referir este conceito.

Alteração 217
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 4
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4 – n.°1

Texto da Comissão Alteração

1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento deve permitir ao beneficiário 
ter acesso nesse Estado-Membro à mesma 
profissão, ou, nos casos referidos no 
artigo 4.º-F, a parte da mesma profissão,
para a qual está qualificado no Estado-
Membro de origem, e nele exercer essa 
profissão nas mesmas condições que os 
respetivos nacionais.».

1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento permitirá ao beneficiário ter 
acesso nesse Estado-Membro à profissão 
para a qual está qualificado no Estado-
Membro de origem, e nele exercer essa 
profissão nas mesmas condições que os 
respetivos nacionais.
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Or. de

Alteração 218
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento deve permitir ao beneficiário 
ter acesso nesse Estado-Membro à mesma 
profissão, ou, nos casos referidos no 
artigo 4.º-F, a parte da mesma profissão,
para a qual está qualificado no Estado-
Membro de origem, e nele exercer essa 
profissão nas mesmas condições que os 
respetivos nacionais.

1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento deve permitir ao 
beneficiário ter acesso nesse 
Estado-Membro à mesma profissão para a 
qual está qualificado no Estado-Membro de 
origem, e nele exercer essa profissão nas 
mesmas condições que os respetivos 
nacionais.

Or. en

Alteração 219
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros emitem uma 
carteira profissional europeia a um titular 
de uma qualificação profissional a pedido 
deste último e sob condição de a Comissão 
adotar os atos de execução pertinentes 
previstos no n.º 6.

1. Os Estados-Membros emitem uma 
carteira profissional europeia a um titular 
de uma qualificação profissional a pedido 
deste último, após a realização de um 
projeto-piloto para essa profissão 
específica, e sob condição de a Comissão 
adotar os atos de execução pertinentes 
previstos no n.º 6.



PE496.438v01-00 96/117 AM\913241PT.doc

PT

Deve realizar-se uma análise 
custo-benefício antes de se propor a 
introdução de uma carteira através de 
atos de execução.

Or. en

Justificação

Existem preocupações sobre a eficácia prática da carteira e é conveniente testá-las e 
avaliá-las antes da sua introdução. Deve realizar-se uma análise custo-benefício antes de se 
propor a introdução de uma carteira através de um ato de execução.

Alteração 220
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.°1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros emitem uma 
carteira profissional europeia a um titular 
de uma qualificação profissional a pedido 
deste último e sob condição de a Comissão 
adotar os atos de execução pertinentes 
previstos no n.º 6.

1. Os Estados-Membros emitem uma 
carteira profissional europeia a um titular 
de uma qualificação profissional a pedido 
deste último e sob condição de a 
associação profissional representativa 
interessada ter pedido a emissão de uma 
carteira profissional e de a Comissão 
adotar os atos de execução pertinentes 
previstos no n.º 6.

Or. de

Alteração 221
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A introdução de uma carteira profissional 
deve ser feita a pedido da profissão em 
causa. O limiar mínimo dos Estados-
Membros ou das suas autoridades 
competentes que se pronunciem a favor 
da introdução da referida carteira deve 
ser de dois terços. 

Or. en

Alteração 222
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter o poder de adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 58.º-A, no seguimento de consultas 
a fóruns de partes interessadas relevantes, 
como previsto no artigo 57.º-C, e tendo em 
conta as suas propostas, no que respeita 
ao procedimento a seguir quando uma 
profissão solicita a introdução de uma 
carteira profissional.

Or. en

Alteração 223
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, após validação 
da carteira pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
n.ºs 3 e 4 do presente artigo.

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, sujeito à
validação da carteira pela autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Para as profissões com impacto na segurança dos doentes, ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático e geral, os Estados-Membros de acolhimento devem ter a 
responsabilidade de validar a carteira.

Alteração 224
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, após validação 
da carteira pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
n.ºs 3 e 4 do presente artigo.

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, após validação 
da carteira pela autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento nos 
termos dos n.os 3 e 4 do presente artigo.

Or. de

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento.
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Alteração 225
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional pretender, ao abrigo do 
Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, a carteira 
profissional europeia deve ser criada e 
validada pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, em 
conformidade com os artigos 4.º-B e 4.º-C.

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional pretender, ao abrigo do 
Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, bem como 
se se tratar de profissionais de saúde que 
beneficiem de reconhecimento automático 
ao abrigo da Diretiva 2005/36/CE, a 
carteira profissional europeia deve ser 
criada, validada e emitida pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
em conformidade com os artigos 4.º-B 
e 4.º-C.

Or. en

Justificação

Para as profissões com impacto na segurança dos doentes, ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático e geral, os Estados-Membros de acolhimento devem ter a 
responsabilidade de validar a carteira.

Alteração 226
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional pretender, ao abrigo do 
Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, a carteira 
profissional europeia deve ser criada e 

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional pretender, ao abrigo do 
Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, a carteira 
profissional europeia deve ser emitida pela 
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validada pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, em 
conformidade com os artigos 4.º-B e 4.º-C.

autoridade competente do Estado-Membro 
de origem, em conformidade com os 
artigos 4.º-B e 4.º-C, e validada pelo 
Estado-Membro de acolhimento em 
conformidade com os artigos 4.º-B e 4.º-
D.

Or. de

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 227
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pelo 
processamento da carteira profissional 
europeia. As autoridades devem assegurar 
um tratamento imparcial, objetivo e 
oportuno dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia. Os centros 
de assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para criar a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
profissionais, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre a possibilidade de 
obterem uma carteira profissional 
europeia, caso ela esteja disponível.

Or. en

Justificação

Um centro de assistência não tem o papel de promover qualquer processo específico: sugere-
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se a utilização do termo "possibilidade", em alternativa.

Alteração 228
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os Estados-
Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Or. de

Alteração 229
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
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emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Or. en

Justificação

Os centros de assistência não dispõem das competências nem dos instrumentos necessários 
para verificar e validar as informações fornecidas pelo profissional. Além disso, a 
participação de demasiadas autoridades no processo de atribuição da carteira não é 
compatível com a abordagem balcão único nem com o objetivo de simplificação.

Alteração 230
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia. 
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
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Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Estados-Membros podem decidir que os 
centros de assistência apoiem as 
autoridades competentes na fase 
preliminar de preparação da 
documentação necessária à obtenção da 
carteira profissional, em conformidade 
com o artigo 4.°.  Os Estados-Membros 
devem assegurar que as autoridades 
competentes informam os cidadãos, 
incluindo os potenciais requerentes, sobre 
as vantagens da carteira profissional 
europeia, caso ela esteja disponível.

Or. es

Alteração 231
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. Após a realização de um projeto-piloto 
para essa profissão específica, as carteiras 
profissionais europeias de caráter 
voluntário, que devem acelerar a 
mobilidade dos profissionais, devem ser 
disponibilizadas para as profissões 
abrangidas pelos atos de execução 
adotados pela Comissão, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Os referidos atos de execução devem 
também determinar o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
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especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

A Comissão pode introduzir uma carteira 
profissional europeia, de caráter 
voluntário, através de um ato de 
execução, desde que existam fortes 
indícios de mobilidade suficiente ou de 
potencial de mobilidade suficiente na 
profissão em causa, se existir um pedido 
das partes interessadas e das respetivas 
profissões em causa ou se a profissão for 
regulamentada num número suficiente de 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Deve utilizar-se o procedimento de exame, já que se considera que os atos de execução se 
referem a programas com implicações importantes na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. É necessário salientar que a CPE deve acelerar a 
mobilidade dos profissionais, ter caráter voluntário e ser introduzida apenas se existirem 
fortes indícios de que pode ser benéfica para a mobilidade de uma profissão.  

Alteração 232
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 

6. Se as associações profissionais 
representativas de mais de metade dos 
Estados-Membros desejarem a introdução 
de uma carteira profissional para a sua 
profissão, a Comissão adota atos de 
execução indicando as carteiras 
profissionais europeias para profissões 
específicas e estabelecendo o formato da 
carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
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atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. 
Estes atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
58º, n.º 2.

Or. de

Alteração 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira 
profissional europeia e os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão, tendo 
em conta as especificidades da profissão 
em causa. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º.

6. A Comissão pode introduzir uma 
carteira profissional europeia através de 
um ato de execução, em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo X, desde que a profissão em causa 
esteja regulamentada numa ampla 
maioria de Estados-Membros, se existir 
um grau elevado de mobilidade potencial 
e um potencial para mais crescimento e 
emprego no mercado interno sendo que 
este potencial ainda não tenha sido 
plenamente explorado pelos profissionais.

Or. en

Alteração 234
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução
estabelecendo carteiras profissionais 
europeias para as profissões reconhecidas 
automaticamente, a pedido destas, e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

Or. sv

Justificação

São claras as vantagens de uma carteira profissional para as profissões reconhecidas 
automaticamente, mas o mesmo não se aplica às carteiras profissionais reconhecidas no 
âmbito do sistema geral.  Há um sério risco de que tivessem de ser criados novos sistemas 
administrativos e de que a carteira desse indiretamente origem a regulamentações em 
relação às profissões que atualmente não estão regulamentadas.

Alteração 235
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 

6. A Comissão adota atos de execução, 
após consultar as organizações 
profissionais e as partes interessadas, 
como previsto nos artigos 57.º-C (novo) e 
58.º-A (novo), e tendo em conta as 
respetivas propostas, indicando as carteiras 
profissionais europeias para profissões 
específicas e estabelecendo o formato da 



AM\913241PT.doc 107/117 PE496.438v01-00

PT

pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Or. en

Alteração 236
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias que serão emitidas para 
profissões específicas e estabelecendo o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia e os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão, tendo 
em conta as especificidades da profissão 
em causa. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º. Além do procedimento 
estabelecido no artigo 58.º, a Comissão 
efetua uma consulta adequada às partes 
interessadas antes da adoção do referido 
ato.

Or. en

Justificação

Devem participar na introdução de uma carteira profissional europeia não apenas as 
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autoridades competentes que participam no procedimento estabelecido no artigo 58.º, mas 
também as organizações profissionais representativas no caso das suas profissões. Estes 
intermediários conhecem melhor as suas próprias necessidades e podem desempenhar um 
papel reforçado na promoção da utilização da carteira entre os profissionais.

Alteração 237
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A pedido das organizações profissionais 
representativas que desejem introduzir 
uma carteira profissional europeia para a 
sua profissão, a Comissão adota atos de 
execução indicando as carteiras 
profissionais europeias para profissões 
específicas e estabelecendo o formato da 
carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
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europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

europeias, sobretudo para profissões que 
sejam abrangidas pelo processo de 
reconhecimento automático, e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

Or. el

Justificação

Clarificação do caráter voluntário da introdução de uma carteira profissional.

Alteração 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. Este 
procedimento deve, designadamente, 
assegurar que a carteira profissional 
europeia se centre, principalmente, na 
facilitação e no aumento da mobilidade 
dos profissionais, independentemente de 
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estes estarem ou não sujeitos a 
regulamentação, e deve, em particular, 
evitar a criação de quaisquer obstáculos 
regulamentares ou administrativos.  

Or. en

Justificação

A carteira profissional europeia deve ser estritamente utilizada como instrumento para 
reconhecer as qualificações profissionais noutro Estado-Membro, e não como forma de 
regulamentar a maneira como é atribuída a qualificação nem como forma de impor 
requisitos adicionais de um Estado-Membro onde a profissão é regulamentada.

Alteração 240
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia.

Or. en

Justificação

O cálculo e a distribuição dos custos devem ser decididos a nível nacional com as partes 
interessadas pertinentes.
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Alteração 241
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia.

Or. de

Alteração 242
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia.
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conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

Or. en

Alteração 243
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A - n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes, após consulta aos fóruns 
pertinentes de partes interessadas, como 
previsto no artigo 57.º-C (novo), para 
adotar atos delegados, que integrem as 
propostas destes fóruns, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista à definição 
dos critérios de cálculo e distribuição das 
taxas.

Or. en

Alteração 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia.

Or. fi

Alteração 245
Andreas Schwab,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.° 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os artigos 4.º-A a 4.º-E não se 
aplicam às profissões que já tinham 
introduzido uma carteira profissional 
europeia para os seus profissionais antes 
da entrada em vigor da presente Diretiva.

Or. de

Justificação

Com a carteira profissional europeia, os advocados já possuem um documento que permite o 
estabelecimento e a prestação de serviços noutros países ao abrigo do sistema criado pelas 
Diretivas 77/249 e 98/05. Não é pois necessário que a presente Diretiva instaure disposições 
complementares ou diferentes do sistema atual.

Alteração 246
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

O reconhecimento das qualificações 
através de uma carteira profissional 
europeia constitui uma alternativa 
processual ao reconhecimento das 
qualificações profissionais mediante os 
procedimentos previstos nos títulos II e III 
da presente diretiva.

O reconhecimento das qualificações 
através de uma carteira profissional 
europeia pode constituir uma alternativa 
processual ao reconhecimento das 
qualificações profissionais mediante os 
procedimentos previstos nos títulos II e III 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 247
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve efetuar uma análise, 
acompanhada por propostas de alteração, 
se necessário, sobre o sucesso da carteira 
profissional enquanto instrumento de 
mobilidade, o mais tardar três anos após a 
entrada em vigor da presente Diretiva.

Or. en

Alteração 248
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por quaisquer meios, 
nomeadamente, através de uma ferramenta 
informática em linha, junto da autoridade 
competente do Estado-Membro de origem.

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia, por escrito ou por 
meios eletrónicos, nomeadamente, através 
de uma ferramenta informática em linha, 
junto da autoridade competente do 
Estado-Membro de origem.

Or. en

Justificação

Clarificação por razões de segurança.

Alteração 249
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.°1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por quaisquer meios, 
nomeadamente, através de uma 
ferramenta informática em linha, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem.

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por escrito ou em 
formato eletrónico nos termos do artigo 
57.º, junto da autoridade competente do 
Estado-Membro de origem.

Or. de

Alteração 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por quaisquer meios, 
nomeadamente, através de uma ferramenta 
informática em linha, junto da autoridade 
competente do Estado-Membro de origem.

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por escrito, por 
correio eletrónico ou por qualquer outro 
meio eletrónico, nomeadamente, através de 
uma ferramenta informática em linha, junto 
da autoridade competente do 
Estado-Membro de origem.

Or. en

Alteração 251
Heide Rühle,

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.° 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista ao 
estabelecimento dos elementos da 
documentação.

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. Em caso de dúvida fundamentada, 
o Estado-Membro de acolhimento pode 
exigir o envio dos documentos originais.

Or. de

Alteração 252
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista ao 
estabelecimento dos elementos da 
documentação.

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. A Comissão tem poderes, após 
consulta aos organismos profissionais, 
como previsto no artigo 58.º-A (novo), e 
integrando as suas propostas, para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 58.º-A, com vista ao estabelecimento 
dos elementos da documentação.

Or. en

Alteração 253
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se os Estados-Membros o considerarem 
apropriado, os centros de assistência 
podem apoiar as autoridades competentes 
no tratamento preliminar da 
documentação necessária ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais. 

Or. es


