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Alteração  254 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-B – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem acusa a receção 
do pedido e informa sem demora o 
requerente de qualquer documento em 
falta. Deve criar um processo do pedido, 
incluindo todos os documentos 
comprovativos, no Sistema de Informação 
do Mercado Interno (IMI) estabelecido 
pelo Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho(*). Se, 
posteriormente, o mesmo requerente 
apresentar outros pedidos, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
ou de acolhimento podem não solicitar a 
reapresentação de documentos já 
constantes do processo do IMI e ainda 
válidos. 

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem acusa a receção 
do pedido e informa o requerente, no prazo 
de três dias úteis a contar da data de 
apresentação do pedido, de qualquer 
documento em falta. Deve criar um 
processo do pedido, incluindo todos os 
documentos comprovativos, devidamente 
certificados, no Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho(*). Se, 
posteriormente, o mesmo requerente 
apresentar outros pedidos, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
ou de acolhimento podem não solicitar a 
reapresentação de documentos já 
constantes do processo do IMI e ainda 
válidos. 

Or. fr 

Alteração  255 
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 4-B – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem acusa a receção 
do pedido e informa sem demora o 
requerente de qualquer documento em 

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem acusa a receção 
do pedido e informa sem demora o 
requerente de qualquer documento em 
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falta. Deve criar um processo do pedido, 
incluindo todos os documentos 
comprovativos, no Sistema de Informação 
do Mercado Interno (IMI) estabelecido 
pelo Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho(*). Se, 
posteriormente, o mesmo requerente 
apresentar outros pedidos, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
ou de acolhimento podem não solicitar a 
reapresentação de documentos já 
constantes do processo do IMI e ainda 
válidos. 

falta, o qual deve ser apresentado num 
prazo razoável e de acordo com todos os 
requisitos especificados. Deve criar um 
processo do pedido, incluindo todos os 
documentos comprovativos, no Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*). Se, posteriormente, o mesmo 
requerente apresentar outros pedidos, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento podem não solicitar a 
reapresentação de documentos já 
constantes do processo do IMI e ainda 
válidos. 

Or. it 

 
 

Alteração  256 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 4 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em derrogação do disposto no artigo 4.º, 
alíneas b) e c), a carteira profissional 
europeia é válida enquanto o respetivo 
titular conservar o direito de exercer 
atividade no Estado-Membro de origem, 
com base nos documentos e informações 
contidos no processo do IMI. A carteira 
profissional europeia deve ser renovada 
regularmente ou de acordo com as 
disposições em vigor no Estado-Membro 
de acolhimento relativas à profissão em 
causa. 

Or. en 
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Alteração  257 
Heide Rühle 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-B –  parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode adotar atos de execução 
estipulando as especificações técnicas, as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de 
enviar atualizações destinadas ao 
processo. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º. 

A Comissão pode adotar atos de execução 
estipulando as especificações técnicas, as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 58.º. 

Or. de 

Justificação 

As consultas múltiplas podem levantar problemas a nível da proteção de dados. 

 

Alteração  258 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-B - n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode adotar atos de execução 
estipulando as especificações técnicas, as 
medidas necessárias para garantir a 

A Comissão pode adotar atos de execução, 
após consultar as organizações 
profissionais e as partes interessadas, tal 
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integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. 

como previsto nos artigos 57.º-C, e 58.º-A, 
e tendo em conta as suas propostas, 
estipulando as especificações técnicas, as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º. 

Or. en 

 

Alteração  259 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Mobilidade temporária 
 São conferidos poderes à Comissão para 

adotar, através de atos delegados e após 
consultar as partes interessadas, tal como 
previsto no artigo 58.º-C (novo), uma lista 
das profissões que implicam o 
deslocamento regular a outros 
Estados-Membros para a prestação de 
serviços durante períodos de curta 
duração. As profissões constantes dessa 
lista deverão renovar anualmente a sua 
carteira profissional ad infinitum. 

Or. en 
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Alteração  260 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C  
 

Texto da Comissão Alteração 

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária de serviços diferentes 
dos abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4 

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária de serviços diferentes 
dos abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, e para 
os profissionais de saúde que beneficiam 
do reconhecimento automático ao abrigo 
da Diretiva 2005/36/CE. 

Or. en 

Justificação 

Para os profissionais da saúde, as autoridades competentes de acolhimento devem ser 
responsáveis pela validação da carteira profissional europeia. 

 

Alteração  261 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C - n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional 
europeia. A transmissão da informação de 
validação aos Estados-Membros de 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e os documentos comprovativos e 
emite a carteira profissional europeia no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção do processo completo, devendo, 
em seguida, transmitir imediatamente a 
carteira profissional europeia à 
autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento em causa 
e informar o requerente desse facto. Os 
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acolhimento em causa corresponde à 
declaração prevista no artigo 7.º. O 
Estado-Membro de acolhimento não pode 
exigir outra declaração nos termos do 
artigo 7.º nos dois anos seguintes. 

Estados-Membros de acolhimento em 
causa correspondem à declaração prevista 
no artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
anos seguintes. 

Or. en 

Justificação 

As autoridades competentes devem dispor de um período de tempo mais razoável para 
verificar a documentação. O prazo de validade da declaração deve ser inferior a dois anos 
para se assegurar a defesa do consumidor. 

Alteração  262 
Heide Rühle 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e emite uma carteira profissional 
europeia no prazo de quatro semanas a 
contar da data de receção do processo 
completo, devendo informar o requerente e 
o Estado-Membro em que o primeiro 
tenciona prestar serviços da emissão da 
carteira profissional europeia. A 
transmissão da informação de emissão aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º no ano 
seguinte. 

Or. de 
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Alteração  263 
Sirpa Pietikäinen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C - n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de um mês a 
contar da data de receção do processo 
completo, devendo informar o requerente e 
o Estado-Membro em que o primeiro 
tenciona prestar serviços da validação da 
carteira profissional europeia. A 
transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

Or. en 

Alteração  264 
Frank Engel 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/EG  
Artigo 4-C – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de quatro 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
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validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

Or. fr 

 
 

Alteração  265 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 4-C - n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional 
europeia. A transmissão da informação de 
validação aos Estados-Membros de 
acolhimento em causa corresponde à 
declaração prevista no artigo 7.º. O 
Estado-Membro de acolhimento não pode 
exigir outra declaração nos termos do 
artigo 7.º nos dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de um mês a 
contar da data de receção do processo 
completo, devendo transmitir a carteira 
profissional europeia ao Estado-Membro 
de acolhimento e informar o requerente 
desse facto. A transmissão da carteira 
profissional europeia aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

Or. en 

 

Alteração  266 
Emilie Turunen 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C - n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia nos prazos 
estabelecidos no artigo 4º.-D, n.º 5, 
(novo), devendo informar o requerente e o 
Estado-Membro em que o primeiro 
tenciona prestar serviços da validação da 
carteira profissional europeia. A 
transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. Uma carteira profissional deste 
tipo deve ser renovada anualmente. 

Or. en 

Alteração  267 
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de um mês a 
contar da data de receção do processo 
completo, devendo informar o requerente e 
o Estado-Membro em que o primeiro 
tenciona prestar serviços da validação da 
carteira profissional europeia. A 
transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
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causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

Or. fi 

 
 

Alteração  268 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  269 
Phil Prendergast 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 1  
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes. 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional europeia. 
A transmissão da informação de validação 
aos Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes, a menos que sejam 
levantadas questões de caráter imperioso. 

Or. en 

 

Alteração  270 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C - n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se a profissão ou a formação 
conducente a essa profissão estiver 
regulamentada no Estado-Membro de 
origem, a autoridade competente desse 
Estado-Membro deve, pelo menos, 
verificar o estatuto jurídico do requerente, 
a autenticidade e a exaustividade dos 
documentos apresentados. 

Or. en 
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Alteração  271 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C - n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Na sequência da conclusão de um 
projeto-piloto para uma profissão em 
particular, com a colaboração das 
autoridades competentes, são conferidos à 
Comissão poderes para adotar atos de 
execução, em conformidade com o artigo 
58.º, relativamente ao estabelecimento de 
prazos para os processos indicados no n.º 
1. 

Or. en 

 

Alteração  272 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno. 

2. A decisão da autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento, ou a 
ausência de uma decisão no prazo de um 
mês referido no n.º 1, é suscetível de 
recurso judicial de direito interno. 

Or. en 

Justificação 

O prazo para o tratamento de um pedido de mobilidade temporária deve ser mais realista. 
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Alteração  273 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno. 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno. 

Or. de 

 

Alteração  274 
Frank Engel 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/EG  
Artigo 4-C – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno. 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno. 

Or. fr 

 
 

Alteração  275 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 4-C – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno. 

2. A decisão da autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento, ou a 
ausência de uma decisão no prazo de um 
mês referido no n.º 1, é suscetível de 
recurso judicial de direito interno. 

Or. en 

 

Alteração  276 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno. 

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo estabelecido no n.º 5 (novo), é 
suscetível de recurso judicial de direito 
interno. 

Or. en 

 

Alteração  277 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O titular de uma carteira profissional 
europeia que pretenda prestar serviços em 
Estados-Membros diferentes dos 
inicialmente informados nos termos do 
n.º 1, ou continuar a prestar serviços para 

3. O titular de uma carteira profissional 
europeia que pretenda prestar serviços em 
Estados-Membros diferentes dos 
inicialmente informados nos termos do 
n.º 1, ou continuar a prestar serviços para 
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além do período de dois anos referido no 
n.º 1, pode continuar a utilizar a carteira 
profissional europeia referida no n.º 1. 
Nestes casos, o titular da carteira 
profissional europeia deve apresentar a 
declaração prevista no artigo 7.º. 

além do período de um ano referido no 
n.º 1, pode continuar a utilizar a carteira 
profissional europeia referida no n.º 1. 
Nestes casos, o titular da carteira 
profissional europeia deve apresentar a 
declaração prevista no artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  278 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

A carteira profissional europeia é válida 
enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem. 

A carteira profissional europeia é válida 
enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem, salvo se o titular tiver sido 
proibido de exercer atividade em qualquer 
Estado-Membro. 

Or. en 

 

Alteração  279 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-C – n.º 5 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 São conferidos poderes à Comissão para, 
após consultar as organizações 
profissionais e as partes interessadas, nos 
termos dos artigos 57.º-C (novo) e 58.º-A 
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(novo), e tendo em conta as suas 
propostas e, se for caso disso, os 
projetos-piloto, adotar atos delegados que 
integrem as propostas destes fóruns e 
organizações profissionais, no que diz 
respeito ao período de tempo adequado 
para a aprovação e validação da carteira 
profissional para a profissão em causa. A 
Comissão deve tornar pública a 
informação relativa a esses prazos. 

Or. en 

 

Alteração  280 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D 
 

Texto da Comissão Alteração 

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária de serviços nos termos do 
artigo 7.º, n.º 4 

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária de serviços nos termos do 
artigo 7.º, n.º 4, e para a prestação 
temporária de serviços por profissionais 
de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Título III, Capítulo III 

Or. en 

Justificação 

A decisão dos Estados-Membros de acolhimento relativamente à emissão da carteira 
profissional europeia para estabelecimento e para a prestação temporária e ocasional de 
serviços é tomada nos termos do artigo 7.º, n.º 4 (profissões regulamentadas com impacto na 
saúde ou na segurança), e ao abrigo do Título III, Capítulo III da Diretiva 2005/36/CE, para 
a prestação temporária e ocasional de serviços por profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático. As profissões do setor da saúde desempenham um papel de 
relevo na prestação de cuidados de saúde e apresentam riscos para a saúde pública. Quando 
a prestação de cuidados corre mal, não só afeta o doente migrante, como também o sistema 
de saúde do Estado-Membro de acolhimento. 
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Alteração  281 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
quatro semanas, a autenticidade e a 
validade dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

Or. de 

 

Alteração  282 
Frank Engel 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/EG  
Artigo 4-D – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
quatro semanas, a autenticidade e a 
validade dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
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de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

Or. fr 

 
 

Alteração  283 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
um mês após receção do processo 
completo, a autenticidade e a validade dos 
documentos comprovativos apresentados, 
cria a carteira profissional europeia, 
transmite-a para validação à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento e informa o requerente do 
facto. 

Or. en 

 

Alteração  284 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D –n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo. 

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo 
estabelecido no artigo 4.º-D, n.º 5 (novo), 
a autenticidade e a validade dos 
documentos comprovativos apresentados, 
cria a carteira profissional europeia, 
transmite-a para validação à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento e informa a mesma autoridade 
do processo do IMI correspondente. O 
Estado-Membro de origem informa o 
requerente do estado do processo. 

Or. en 

 

Alteração  285 
Sirpa Pietikäinen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 1-A 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se a profissão ou a formação 
conducente a essa profissão não estiver 
regulamentada no Estado-Membro de 
origem, a autoridade competente desse 
Estado-Membro deve, pelo menos, 
certificar-se de que o requerente tem 
personalidade jurídica e verificar, na 
medida do possível, a autenticidade e a 
exaustividade dos documentos 
apresentados.  

Or. en 

Alteração  286 
Heide Rühle, 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D –  n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês. 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de oito semanas 
a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de oito semanas. 

Or. de 

 

Alteração  287 
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D –  n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de cinco semanas 
a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
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de um mês. por mais de três semanas. 

Or. de 

 
 

Alteração  288 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês. 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo estabelecido no 
artigo 4.º-D, n.º 5 (novo) a contar da data 
de receção da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo estabelecido no 
artigo 4.º-D, n.º 5 (novo). 

Or. en 

Alteração  289 
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 

2. O Estado-Membro de acolhimento 
acusa a receção do pedido de validação da 
carteira profissional ao requerente no 
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uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês. 

prazo de cinco dias. Nos casos referidos 
nos artigos 16.º, 21.º e 49.º-A, o 
Estado-Membro de acolhimento decide 
sobre a validação de uma carteira 
profissional europeia, nos termos do n.º 1, 
no prazo de cinco semanas a contar da data 
de receção da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. 

Or. de 

 
 

Alteração  290 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se emite uma carteira 
profissional europeia ou se sujeita o 
profissional em causa a medidas de 
compensação, no prazo de dois meses a 
contar da data de receção do projeto de 
carteira profissional europeia transmitido 
pelo Estado-Membro de origem. Em caso 
de dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de dois meses. 

Or. en 

Alteração  291 
Heide Rühle, 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de doze 
semanas a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de doze semanas. 

Or. de 

Alteração  292 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de oito 
semanas a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Se tal se 
justificar por razões práticas, técnicas ou 
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organizacionais, esse pedido pode 
prorrogar o prazo de oito semanas acima 
referido por mais duas semanas, na 
condição de o profissional ser 
devidamente informado. 

Or. fr 

 
 

Alteração  293 
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de oito 
semanas a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo por mais de três 
semanas. 

Or. de 

 
 

Alteração  294 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo 
estabelecido no artigo 4.º-D, n.º 5 (novo) a 
contar da data de receção para a validação 
da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao Estado-
Membro de origem. Esse pedido não 
suspende o prazo estabelecido no artigo 
4.º-D, n.º 5 (novo). 

Or. en 

 

Alteração  295 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 3  
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de oito 
semanas a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. No caso das 
profissões do setor da saúde, esse pedido 
pode suspender por duas semanas o prazo 
de oito semanas. O Estado-Membro de 
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origem deve apresentar uma resposta no 
prazo de uma semana. 

Or. en 

Justificação 

Na primeira fase de implementação do sistema, no que se refere às profissões no setor da 
saúde, os prazos de processamento devem ser alargados para garantir um funcionamento 
correto do sistema. O Estado-Membro de origem ser obrigado a responder às questões do 
Estado-Membro de acolhimento num curto período de tempo, e o prazo de oito semanas deve 
ser suspenso por duas semanas em caso de dúvidas justificadas. 

Alteração  296 
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. Esse pedido 
não suspende o prazo de dois meses. 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de oito 
semanas a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao 
Estado-Membro de origem. 

Or. de 

 
 

Alteração  297 
Christel Schaldemose 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A disposição proposta teria consequências imprevistas e de grande alcance. 

Alteração  298 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 

Suprimido 
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acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Or. de 

Justificação 

Por razões de segurança pública, a carteira profissional europeia não deve ser " considerada 
validada". 

 
 

Alteração  299 
Sirpa Pietikäinen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  300 
Emilie Turunen 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  301 
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – nº 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Suprimido 
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Or. fi 

Justificação 

Uma decisão de reconhecimento “tardia” pode criar riscos aos clientes que recorrem aos 
serviços de cuidados de saúde, afetando a sua vida ou saúde. 

 
 

Alteração  302 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo 4.º-D, n.º 7. 

 

Alteração  303 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
temporariamente validada pelo 
Estado-Membro de acolhimento e constitui 
o reconhecimento da qualificação 
profissional que confere acesso à profissão 
regulamentada em causa no 
Estado-Membro de acolhimento. 

Or. en 

Alteração  304 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.° 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. O Estado-Membro de acolhimento 
acusa a receção do pedido de validação da 
carteira profissional junto do requerente 
no prazo de cinco dias úteis. Se o 
Estado-Membro de acolhimento não tomar 
uma decisão dentro dos prazos fixados nos 
n.ºs 2 e 3 ou não pedir informações 
suplementares no prazo de cinco semanas 
a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada temporariamente pelo 
Estado-Membro de acolhimento e constitui 
o reconhecimento temporário da 



 

PE498.001v01-00 34/90 AM\916300PT.doc 

PT 

qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento, não 
constituindo esse reconhecimento tácito 
das qualificações um reconhecimento 
automático do direito de exercer 
atividade. 

Or. fr 

 
 

Alteração  305 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. O Estado-Membro de acolhimento 
acusa a receção de um pedido de 
validação da carteira profissional 
europeia através do sistema IMI no prazo 
de cinco dias. Se o Estado-Membro de 
acolhimento não tomar uma decisão dentro 
dos prazos fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não 
pedir informações suplementares no prazo 
de um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  306 
Constance Le Grip 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5  
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. O Estado-Membro de acolhimento 
acusa a receção de um pedido de 
validação da carteira profissional 
europeia no prazo de cinco dias. Se o 
Estado-Membro de acolhimento não tomar 
uma decisão dentro dos prazos fixados nos 
n.ºs 2 e 3 ou não pedir informações 
suplementares no prazo de cinco semanas 
a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

Or. en 

Alteração  307 
Olga Sehnalová 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4.º-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 

5. O Estado-Membro de acolhimento 
acusa a receção do pedido de validação da 
carteira profissional europeia no prazo de 
cinco dias. 
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da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em 
causa no Estado-Membro de acolhimento. 

Or. cs 

Justificação 

A autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento tem a obrigação de comunicar 
com o requerente durante o processo de reconhecimento para informá-lo sobre o 
reconhecimento ou, se for o caso, sobre a suspensão do processo e a necessidade de 
informações adicionais. 

 

Alteração  308 
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de 
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 a contar da data de 
receção da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem, a carteira profissional europeia é 
considerada validada pelo Estado-Membro 
de acolhimento e constitui o 
reconhecimento da qualificação 
profissional que confere acesso à profissão 
regulamentada em causa no 
Estado-Membro de acolhimento. Se o 
Estado-Membro de acolhimento pedir 
informações suplementares, o pedido não 
suspende o prazo por mais de quatro 
semanas. 

Or. de 
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Alteração  309 
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 4-D – n.° 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares num prazo 
razoável a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento por um período máximo de 
dois meses e constitui o reconhecimento da 
qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

Or. it 

 
 

Alteração  310 
Franz Obermayr 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados ou não pedir informações 
suplementares no prazo de três meses a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
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validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. 

validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. No 
entanto, a Diretiva 98/5/UE sobre o 
exercício permanente da profissão de 
advogado e a Diretiva 77/249/CEE sobre 
o exercício efetivo da livre prestação de 
serviços pelos advogados devem 
prevalecer sobre a presente disposição. 

Or. en 

Alteração  311 
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5 a. As disposições da primeira frase do 
artigo 4.º-D, n.º 5, não se aplicam às 
profissões com implicações na segurança 
dos pacientes. 

Or. de 

 

Alteração  312 
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.° 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Se uma profissão ou um curso 
conducente a uma profissão não estiver 
regulamentado no Estado-Membro de 
origem, a autoridade competente desse 
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Estado-membro certificar-se-á o mais 
possível de que o requerente é uma pessoa 
jurídica legal e que os documentos 
apresentados são verdadeiros e completos. 

Or. fi 

 
 

Alteração  313 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-D – n.º 8 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros, por razões 
imperiosas de interesse geral, podem 
aplicar as disposições do presente artigo à 
prestação temporária de serviços para as 
profissões não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do artigo 7.º, n.º 4. Tal medida 
deve ser justificada, proporcionada e não 
discriminatória. Os Estados-Membros 
devem comunicar quaisquer decisões à 
Comissão que as tornará públicas. 

Or. en 

 

Alteração  314 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 

1. Sem prejuízo da presunção de 
inocência, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
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atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

Or. en 

 

Alteração  315 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica, 
nomeadamente as decisões tomadas nos 
termos do artigo 56.º-A, suscetível de ter 
consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
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informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

Or. en 

 

Alteração  316 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações baseadas 
em decisões anteriores, emitidas por um 
tribunal ou autoridade competente, que 
proíbam um profissional de exercer a sua 
atividade profissional, relativas a medidas 
disciplinares ou sanções criminais 
aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações apenas se tal for 
necessário para que a autoridade 
destinatária tome as medidas adequadas 
ou quando a proibição deixar de vigorar. 
O titular da carteira profissional europeia e 
as autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa. 

Or. en 
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Alteração  317 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O conteúdo da atualização deve 
limitar-se a informações sobre a) uma 
eventual proibição do exercício da 
atividade pelo profissional, b) o caráter 
provisório ou definitivo da proibição, c) o 
período de vigência da proibição, e d) a 
identidade da autoridade competente que 
emitiu a decisão. 

Or. en 

Alteração  318 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros de origem e de acolhimento e ao 
titular da carteira profissional europeia 
nos termos da Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho(**). 

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros de origem e de acolhimento nos 
termos da Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho(**). 

Or. de 

Justificação 

O Sistema de Informação do Mercado Interno é um instrumento destinado à comunicação 
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entre autoridades. O acesso ao IMI deve ser vedado a terceiros, designadamente ao 
requerente. Ver o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. 

 

Alteração  319 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida. 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
confirmação da formação profissional 
(nos termos do artigo 49.º-A da presente 
diretiva), confirmação da experiência 
profissional, regime aplicável, autoridades 
competentes envolvidas, número da 
carteira, elementos de segurança e 
referência a uma prova de identidade 
válida. 

Or. de 

 
 

Alteração  320 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar as competências 
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titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida. 

profissionais e o direito do seu titular a 
exercer a profissão para a qual foi emitida, 
nomeadamente, nome, apelido, data e local 
de nascimento, título das qualificações 
profissionais, regime aplicável, 
autoridades competentes envolvidas, 
número da carteira, elementos de 
segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.  

Or. en 

Justificação 

A carteira profissional europeia deve conter informações sobre o seu titular que sejam 
relevantes e necessárias para os seus (potenciais) utilizadores. É, por conseguinte, essencial 
ser mais explícito a este respeito. 

Alteração  321 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.° 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida. 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
qualificações, regime aplicável, 
autoridades competentes envolvidas, 
número da carteira, elementos de 
segurança e referência a uma prova de 
identidade válida. 

Or. fr 
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Alteração  322 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 
solicitar a retificação, eliminação e 
bloqueio do seu processo no sistema IMI, 
seja informado deste direito no momento 
da emissão da carteira profissional 
europeia e, daí em diante, seja recordado 
do mesmo bienalmente. 

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 
solicitar a retificação, eliminação e 
bloqueio do seu processo no sistema IMI, 
seja informado deste direito no momento 
da emissão da carteira profissional 
europeia. 

Or. en 

 

Alteração  323 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, os 
Estados-Membros concedem aos 
empregadores, clientes, doentes e outras 
partes interessadas a possibilidade de 
verificarem a autenticidade e a validade de 
uma carteira profissional europeia que lhes 
seja apresentada pelo respetivo titular. 

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, os 
Estados-Membros de acolhimento podem 
conceder aos empregadores, clientes, 
doentes e outras partes interessadas a 
possibilidade de verificarem a 
autenticidade e a validade de uma carteira 
profissional europeia que lhes seja 
apresentada pelo respetivo titular. 

Or. en 

Alteração  324 
Heide Rühle, 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º. 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 58.º. 

Or. de 

 
 

Alteração  325 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º. 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 58.º. 

Or. en 

 

Alteração  326 
Mikael Gustafsson 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Este artigo é suprimido. 

Or. en 

 

Alteração  327 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F 
 

Texto da Comissão Alteração 

Acesso parcial Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  328 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede 
o acesso parcial a uma atividade 
profissional no seu território desde que 
sejam respeitadas as seguintes condições: 

Suprimido 

a) As diferenças entre a atividade 
profissional legalmente exercida no 
Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
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acolhimento são de tal ordem que, na 
realidade, a aplicação de medidas 
compensatórias implicaria exigir ao 
requerente a conclusão do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para 
obter o pleno acesso à profissão 
regulamentada neste Estado-Membro; 

b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento. 

 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

 

Or. en 

 

Alteração  329 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial a uma atividade profissional 
no seu território desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições: 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial caso a caso a uma atividade 
profissional no seu território desde que 
sejam respeitadas as seguintes condições: 

Or. en 

Justificação 

A autoridade competente deve conceder o acesso parcial unicamente caso a caso, o que 
significa que cada pedido deve ser examinado em separado. 
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Alteração  330 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial a uma atividade profissional 
no seu território desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições: 

1. Sempre que a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial a uma atividade profissional 
no seu território, devem ser respeitadas as 
seguintes condições: 

Or. el 

Justificação 

Por razões de saúde e de segurança pública, entre outras razões, os Estados-Membros são 
obrigados a verificar a que atividades profissionais podem conceder acesso parcial. 

Alteração  331 
Robert Rochefort 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 1  
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento concede o 
acesso parcial a uma atividade profissional 
no seu território desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições: 

1. Após consulta às partes interessadas 
representativas, a autoridade competente 
do Estado-Membro de acolhimento 
concede o acesso parcial a uma atividade 
profissional no seu território desde que 
sejam respeitadas as seguintes condições: 

Or. fr 
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Alteração  332 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

a) As diferenças entre a atividade 
profissional legalmente exercida no 
Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento são de tal ordem que, na 
realidade, a aplicação de medidas 
compensatórias implicaria exigir ao 
requerente a conclusão do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para 
obter o pleno acesso à profissão 
regulamentada neste Estado-Membro; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  333 
Olga Sehnalová 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) O profissional está plenamente 
qualificado para exercer no 
Estado-Membro de origem a atividade 
profissional para a qual pode ser 
concedido acesso parcial no 
Estado-Membro de acolhimento; 

Or. en 
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Justificação 

A presente alteração apresenta outra condição de acordo com a qual o Estado-Membro de 
acolhimento concederá o acesso parcial. 

 

Alteração  334 
Barbara Weiler 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) O profissional apresentou um pedido 
de pleno acesso a uma profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento; 

Or. en 

 

Alteração  335 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) O profissional está plenamente 
qualificado para exercer no 
Estado-Membro de origem a atividade 
profissional para a qual pode ser 
concedido acesso parcial no 
Estado-Membro de acolhimento; 

Or. en 

Alteração  336 
Bernadette Vergnaud 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 1 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O profissional dispõe de uma 
qualificação completa para exercer no 
Estado-Membro de origem a atividade 
profissional para a qual pode ser 
concedido o acesso parcial no 
Estado-Membro de acolhimento; 

Or. fr 

 

Alteração  337 
Robert Rochefort 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 1 – alínea b-A) (nova)  
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) A abertura de uma atividade 
profissional com impacto na saúde 
pública, segurança ou vigilância da saúde 
ao acesso parcial não prejudica a 
qualidade do serviço normalmente 
proposto no Estado-Membro de 
acolhimento. 

Or. fr 

 
 

Alteração  338 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 



 

AM\916300PT.doc 53/90 PE498.001v01-00 

 PT 

Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  339 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Esta disposição levaria a que o Estado-Membro de origem podia decidir sobre o caráter 
separável das profissões no Estado-Membro de acolhimento, o que seria contrário à decisão 
do TJUE, que não tinha por objetivo de criar novas profissões.  Além disso, a disposição não 
reforçaria a segurança jurídica e até prejudicaria a dos consumidores. 

 

Alteração  340 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
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2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Esta disposição levaria a que o Estado-Membro de origem podia decidir sobre o caráter 
separável das profissões no Estado-Membro de acolhimento, o que seria contrário à decisão 
do TJUE, que não tinha por objetivo de criar novas profissões. Além disso, a disposição não 
reforçaria a segurança jurídica e até prejudicaria a dos consumidores. 

 

Alteração  341 
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b) – frase 2 
 
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Suprimido 

Or. de 

 
 

Alteração  342 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  343 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b)  
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Para efeitos da alínea b), uma atividade é 
considerada separável pelas autoridades 
do Estado-Membro de acolhimento se for 
exercida, inter alia, como atividade 
autónoma no Estado-Membro de origem. 

Or. en 

Justificação 

No processo C-330/03 do Tribunal Europeu de Justiça (Colégio), em particular o seu n.º 37, 
o Tribunal faz uma leitura mais equilibrada e menos categórica do parecer das autoridades 
dos Estados-Membros de acolhimento. 

 

Alteração  344 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b)  
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Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem do requerente 
em causa. 

Or. en 

Justificação 

O acesso parcial a uma profissão apenas pode ser concedido a um profissional se a profissão 
existir no Estado-Membro de origem do requerente (ficam excluídas as atividades virtuais). A 
presente alteração não altera o significado do texto mas deve clarificar esta condição. 

 

Alteração  345 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b)  
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no 
Estado-Membro de origem. 

Na avaliação geral que procura 
determinar se uma atividade pode ser 
considerada separável, o Estado-Membro 
de acolhimento deve, nomeadamente, ter 
em consideração se a atividade 
profissional pode ser exercida como 
atividade autónoma no Estado-Membro de 
origem. 

Or. en 

 

Alteração  346 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se 
tal rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a 
saúde pública, e desde que assegure a 
realização do objetivo prosseguido e não 
vá além do estritamente necessário. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  347 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do necessário. 

Or. en 

 

Alteração  348 
Othmar Karas, Andreas Schwab 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
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rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública ou a boa administração da justiça, 
e desde que assegure a realização do 
objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

Or. en 

Justificação 

De acordo com a jurisprudência do TJE a "boa administração da justiça" pode constituir 
uma "razão imperiosa de interesse geral". Tendo em conta que os notários e os advogados 
contribuem em larga medida para a boa administração da justiça, os Estados-Membros 
devem poder recusar o acesso parcial às profissões mencionadas. 

Alteração  349 
Heide Rühle 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. O acesso parcial não se aplica 
às profissões de saúde referidas nos 
artigos 24.º, 25.º, 34.º, 35.º e 44.º, 
incluindo nos casos referidos no artigo 
10.º, alínea b). 

Or. de 

 
 

Alteração  350 
Ildikó Gáll-Pelcz 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. Os Estados-Membros podem recusar a 
aplicação do princípio de acesso parcial a 
determinadas profissões, se tal rejeição for 
justificada por uma razão imperiosa de 
interesse geral, como a proteção da saúde e 
a segurança pública, e desde que assegure 
a realização do objetivo prosseguido e não 
vá além do estritamente necessário. 

Or. en 

Alteração  351 
Andreas Schwab, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se 
tal rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. Os Estados-Membros podem autorizar a 
aplicação do princípio de acesso parcial a 
determinadas profissões, a não ser que tal 
rejeição seja justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. 

Or. de 

Justificação 

Tem primazia a segurança jurídica no Estado-Membro de acolhimento. Ao mesmo tempo, 
para suprir o défice de mão-de-obra qualificada na UE, que sem dúvida vai ainda aumentar 
nos próximos anos, os Estados Membros e os organismos profissionais são convidados a 
desenvolver soluções para melhorar e facilitar o acesso parcial. 
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Alteração  352 
Cristian Silviu Buşoi 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. O acesso parcial 
não será concedido a profissões no 
domínio dos serviços de saúde ou 
relacionadas com a saúde pública. 

Or. en 

Justificação 

Tendo em vista a segurança dos doentes, o acesso parcial não deve ser concedido para as 
profissões do setor da saúde. 

Alteração  353 
Claudio Morganti, Matteo Salvini 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, a segurança ou, quando 
relevante, a necessidade do conhecimento 
do património cultural e ambiental do 
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Estado-Membro. 

Or. it 

Justificação 

O acesso parcial é incompatível com profissões que, para poderem ser devidamente exercidas 
e satisfazerem as exigências dos consumidores, necessitam de conhecimentos apropriados 
sobre o património cultural e ambiental de um Estado-Membro. 

 
 

Alteração  354 
Sirpa Pietikäinen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial não será concedido a 
profissões no domínio dos serviços de 
saúde ou relacionadas com o bem-estar 
dos cidadãos. 

Or. en 

 

Alteração  355 
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
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pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. 

Or. en 

 

Alteração  356 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado pelo 
Estado-Membro se tal rejeição for 
justificada por uma razão imperiosa de 
interesse geral, e desde que assegure a 
realização do objetivo prosseguido e não 
vá além do estritamente necessário. 

Or. en 

Alteração  357 
Robert Rochefort 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do necessário. 

Or. fr 
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Alteração  358 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, tal como 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea n) 
(nova), e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

Or. en 

Justificação 

O conceito de "razão imperiosa de interesse geral" constitui um princípio bem conhecido que 
engloba a saúde pública mas também muitas outras questões. Introduz-se uma explicação 
detalhada das questões abrangidas por este conceito no considerando correspondente. Por 
conseguinte, e tal como pedido pelo Parlamento Europeu na sua resolução de novembro de 
2011, esta disposição proporcionará aos Estados-Membros uma base jurídica para 
recusarem o acesso parcial a uma profissão por razões de saúde pública. 

 

Alteração  359 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 

2. O acesso parcial não pode ser concedido 
às profissões no setor da saúde que 
beneficiam de um reconhecimento 
automático tal como consta do anexo V. 
Além disso, o acesso parcial pode ser 
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estritamente necessário. rejeitado se tal rejeição for justificada por 
uma razão imperiosa de interesse geral. 
Tais medidas devem ser justificadas e 
proporcionadas. 

Or. en 

Alteração  360 
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial não é concedido no 
caso das profissões de saúde com 
implicações na segurança dos pacientes. 
O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. 

Or. de 

Justificação 

Tendo em vista a segurança dos doentes, o acesso parcial não é aplicável às profissões do 
setor da saúde. No caso das profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de 
reconhecimento automático, existem, de qualquer modo, requisitos mínimos de formação, 
estabelecidos na presente diretiva. Um acesso parcial a estas profissões contraria, por 
conseguinte, o sentido do reconhecimento automático. 

 
 

Alteração  361 
Phil Prendergast 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial não é concedido a 
profissões no domínio dos serviços de 
saúde ou relacionadas com a saúde 
pública. 

Or. en 

Alteração  362 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. Os Estados-Membros podem recusar a 
aplicação do princípio do acesso parcial a 
determinadas profissões, se puderem 
justificar tal rejeição por uma razão 
imperiosa de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. No entanto, essa medida não 
deve excluir a possibilidade de uma 
autoridade competente conceder o acesso 
parcial a uma atividade profissional, caso 
a caso, em situações específicas 
identificadas. 

Or. fr 

 

Alteração  363 
Pablo Arias Echeverría 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 
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2005/36 
Artigo 4-F – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. 

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário. A rejeição deve 
ser devidamente fundamentada pela 
autoridade competente, após consulta 
prévia ao Estado de origem do requerente 
quanto ao reconhecimento parcial da 
qualificação profissional. 

Or. es 

 
 

Alteração  364 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve ser previamente 
notificada de qualquer decisão de rejeição 
tomada com base do n.º 2 do presente 
artigo. 

Or. en 

Justificação 

É importante garantir que a Comissão é informada sobre as decisões de rejeição do acesso 
parcial e sobre os motivos subjacentes, de modo a poder assegurar a plena execução desta 
disposição. 
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Alteração  365 
Constance Le Grip, Philippe Juvin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. O acesso parcial nunca poderá ser 
concedido a profissões que beneficiam de 
um reconhecimento automático ao abrigo 
do Título III, Capítulos III e III-A. 

Or. en 

Justificação 

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated. 

 

Alteração  366 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F –n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os pedidos de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III em caso de 
estabelecimento nesse Estado-Membro. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  367 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os pedidos de prestação de serviços 
temporários no Estado-Membro de 
acolhimento relativos a atividades 
profissionais com impacto na saúde e na 
segurança públicas são examinados nos 
termos do Título II. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  368 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os pedidos de prestação de serviços 
temporários no Estado-Membro de 
acolhimento relativos a atividades 
profissionais com impacto na saúde e na 
segurança públicas são examinados nos 
termos do Título II. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  369 
Franz Obermayr 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os pedidos de prestação de serviços 
temporários no Estado-Membro de 
acolhimento relativos a atividades 
profissionais com impacto na saúde e na 
segurança públicas são examinados nos 
termos do Título II. 

4. Os pedidos de prestação de serviços 
temporários no Estado-Membro de 
acolhimento relativos a atividades 
profissionais com impacto na saúde e na 
segurança públicas ou à boa 
administração da justiça são examinados 
nos termos do Título II. 

Or. en 

 

Alteração  370 
Constance Le Grip 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Em conformidade com o disposto nos 
n.ºs 3 e 4 do presente artigo, o acesso 
parcial nunca pode ser requerido 
diretamente e deve sempre suceder à 
rejeição do pleno reconhecimento das 
qualificações. 

Or. en 

Justificação 

A autoridade competente deve conceder o acesso parcial unicamente como último recurso, o 
que significa que não deve ser possível requerer diretamente o acesso parcial a uma 
profissão. 
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Alteração  371 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Em derrogação ao artigo 7.º, n.º 4, 
sexto parágrafo, e do artigo 52.º, n.º 1, 
uma vez concedido o acesso parcial, a 
atividade profissional é exercida sob o 
título profissional do Estado-Membro de 
origem. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  372 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5 (novo) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os estágios profissionais são 
diferentes do acesso parcial, pelo que não 
são abrangidos pelas disposições do 
presente artigo. 

Or. en 

Alteração  373 
Barbara Weiler, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 10 
anos anteriores à prestação de serviços, se 
a profissão não se encontrar regulamentada 
no Estado Membro de estabelecimento. 

(b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros distintos 
daqueles onde os serviços devem ser 
prestados durante, pelo menos, dois anos 
no decurso dos 10 anos anteriores à 
prestação de serviços, se a profissão não se 
encontrar regulamentada no 
Estado-Membro de estabelecimento. 

Or. de 

 

Alteração  374 
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 10 
anos anteriores à prestação de serviços, se 
a profissão não se encontrar regulamentada 
no Estado-Membro de estabelecimento. 

(b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros distintos 
daqueles onde os serviços devem ser 
prestados durante, pelo menos, dois anos 
no decurso dos 10 anos anteriores à 
prestação de serviços, se a profissão não se 
encontrar regulamentada no 
Estado-Membro de estabelecimento. 

Or. de 

 

Alteração  375 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b)  
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Texto da Comissão Alteração 

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento. 

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
como atividade principal ou atividade 
sazonal regular, em um ou mais 
Estados-Membros durante, pelo menos, 
dois anos no decurso dos 10 anos 
anteriores à prestação de serviços, se a 
profissão não se encontrar regulamentada 
no Estado-Membro de estabelecimento. 

Or. fr 

 

Alteração  376 
Anna Hedh, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b) – subalínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

a) A profissão ou a formação conducente à 
profissão estiver regulamentada;  

a) A profissão ou a formação conducente à 
profissão estiver regulamentada no 
Estado-Membro de acolhimento; 

Or. sv 

Justificação 

Clarifica o que se pretende. 

 
 

Alteração  377 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-B) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4. 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  378 
Robert Rochefort 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, 
n.º 4.». 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  379 
Barbara Weiler 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a (b) O prestador de serviços estiver a 
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acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4. 

acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços, que o serviço não se 
destine, direta ou indiretamente, a 
destinatários no Estado-Membro onde o 
serviço é prestado e a profissão não conste 
da lista referida no artigo 7.º, n.º 4.». 

Or. de 

 

Alteração  380 
Andreas Schwab 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4. 

(b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que o prestador de serviços preste os 
seus serviços exclusivamente no 
Estado-Membro de acolhimento e a 
profissão não conste da lista referida no 
artigo 7.º, n.º 4.». 

Or. de 

Justificação 

A exceção prevista na proposta da Comissão não se deve limitar à situação em que o 
beneficiário e o prestador do serviço têm a sua residência habitual no mesmo 
Estado-Membro de estabelecimento. Sobretudo em áreas de fronteira, grupos de turistas 
podem incluir pessoas de diferentes nacionalidades, e um operador turístico pode, por razões 
práticas, contratar um guia que não resida no mesmo Estado-Membro que os participantes 
na viagem. 

 

Alteração  381 
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen 
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Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4. 

(b) Se o serviço não se destina, direta ou 
indiretamente, a destinatários no 
Estado-Membro onde o serviço é prestado 
e a profissão não conste da lista referida no 
artigo 7.º, n.º 4. 

Or. de 

Alteração  382 
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 5 – n.° 1 – parágrafo 2 – alínea b)  
 

Texto da Comissão Alteração 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4.». 

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no 
Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador de serviços e a profissão não 
conste da lista referida no artigo 7.º, n.º 4, 
exceto no caso dos serviços prestados por 
guias turísticos.». 

Or. it 

Justificação 

A presente redação não é aplicável à profissão de guia turístico porque não é possível 
garantir que apenas residentes do Estado de proveniência do prestador de serviços estão 
presentes. 
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Alteração  383 
Bernadette Vergnaud 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a) (nova) 
2005/36/CE 
Artigo 5 – n.° 1 – parágrafo 3 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 No entanto, os Estados-Membros podem 
manter a condição relativa ao exercício 
da atividade para determinadas profissões 
com impacto em matéria de saúde ou 
segurança, se puderem justificar estas 
disposições por razões imperiosas de 
interesse geral. Os Estados-Membros 
comunicam à Comissão a lista das 
profissões em causa até (inserir a data de 
entrada em vigor da diretiva) e, 
posteriormente, de dois em dois anos.   

Or. fr 

 

Alteração  384 
Claudio Morganti, Matteo Salvini 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 5 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)  
 

Texto da Comissão Alteração 

 -a-A) No nº 2, o segundo parágrafo passa 
a ter a seguinte redação: 

 O caráter temporário e ocasional da 
prestação de serviços é avaliado caso a 
caso, nomeadamente em função da 
respetiva duração, frequência, 
periodicidade e continuidade. O 
destinatário não pode prestar serviços de 
caráter temporário e ocasional no 
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Estado-Membro de acolhimento, que 
excedam anualmente um quarto da média 
anual dos serviços prestados pelos 
profissionais do Estado-Membro de 
acolhimento.  

Or. it 

Justificação 

É necessário referir uma percentagem em relação à média anual dos serviços prestados pelos 
profissionais do Estado de acolhimento em que serão prestados os serviços temporários e 
ocasionais.  

 
 

Alteração  385 
Sandra Kalniete 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)  
 Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 4  
 

Texto da Comissão Alteração 

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido 

4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento. 

 

Or. en 

 

Alteração  386 
Othmar Karas, Andreas Schwab 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 5 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. No caso dos notários, ficam excluídos da 
prestação de serviços os atos autênticos e 
outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento. 

4. No caso dos notários, ficam excluídos da 
prestação de serviços os atos autênticos e 
outras atividades de autenticação ou outras 
funções judiciais. 

Or. en 

Justificação 

A utilização do selo de um Estado-Membro está limitada ao território desse Estado e não 
pode ser alargada com base na liberdade da prestação de serviços. Tendo em conta que a 
questão do estabelecimento de instrumentos autênticos e seu mútuo reconhecimento tem de 
ser regulamentada com base no artigo 81.º do TFUE, a limitação aplicável aos notários está 
sujeita à jurisprudência do TJE. "Outras atividades de autenticação" incluem as atividades 
de legislação e as funções judiciais exercidas em nome da administração judicial de um 
Estado-Membro. 

Alteração  387 
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido 

4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.». 

 

Or. fr 

 
 

Alteração  388 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7-A (novo) 
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Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – ponto 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) No que diz respeito à primeira 
prestação de serviços, no caso das 
profissões regulamentadas, com razões 
imperiosas de interesse geral, que não 
beneficiem do reconhecimento automático 
ao abrigo do Capítulo III do Título III, a 
autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento pode 
proceder a uma verificação das 
qualificações profissionais do prestador 
de serviços antes da primeira prestação de 
serviços. Essa verificação prévia só é 
possível nos casos em que tiver por 
objetivo evitar danos graves para a saúde 
ou segurança do destinatário do serviço, 
do prestador do serviço ou do público em 
geral devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo. 

Or. en 

 

Alteração  389 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do setor 
da saúde, quando o Estado-Membro o exija 
em relação aos seus próprios nacionais. 

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança, do setor 
da saúde ou para as profissões que 
envolvam trabalho diário com crianças e 
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jovens, quando o Estado-Membro o exija 
em relação aos seus próprios nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  390 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 4-F – n.º 2 – alínea f) 
 

Texto da Comissão Alteração 

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento. 

f) Para as profissões com impacto na 
segurança dos doentes, no caso dos títulos 
de formação referidos no artigo 21.º, n.º 1 e 
dos certificados de direitos adquiridos 
referidos nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 
33.º, 33.º-A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
oficial ou de uma das línguas oficiais do 
Estado-Membro de acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  391 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f) 
 

Texto da Comissão Alteração 

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento. 

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
em que o profissional irá exercer a sua 
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atividade, a qual deve ser uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro de 
acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  392 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo. 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com razões imperiosas de 
interesse geral que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço, do prestador do serviço ou do 
público em geral devido à falta de 
qualificação profissional do prestador de 
serviços e desde que não vá além do 
necessário para alcançar esse objetivo. 

Or. en 

Alteração  393 
Anna Hedh, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 



 

PE498.001v01-00 82/90 AM\916300PT.doc 

PT 

 
Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo. 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança de qualquer pessoa, 
devido à falta de qualificação profissional 
do prestador de serviços, e desde que não 
vá além do necessário para alcançar esse 
objetivo. 

Or. sv 

Justificação 

Está mais em sintonia com os motivos alegados pela Comissão. 

 
 

Alteração  394 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4  
 

Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com razões imperiosas de 
interesse geral que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo III do Título III, a autoridade 
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autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo. 

competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço, do prestador do serviço ou do 
público em geral devido à falta de 
qualificação profissional do prestador de 
serviços e desde que não vá além do 
necessário para alcançar esse objetivo. 

Or. en 

 

Alteração  395 
Mikael Gustafsson 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo. 

No que diz respeito à primeira prestação de 
serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 
segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento procede a uma verificação das 
qualificações profissionais do prestador de 
serviços antes da primeira prestação de 
serviços. 

Or. en 
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Alteração  396 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a 
inclusão de cada uma dessas profissões 
na lista. 

Suprimido 

Or. de 

 
 

Alteração  397 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os Estados-
Membros apresentam à Comissão uma 
justificação específica para a inclusão de 
cada uma dessas profissões na lista. 

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para o interesse público. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista. 
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Or. en 

 

Alteração  398 
Emilie Turunen 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista. 

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço, do prestador do 
serviço ou do público em geral. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista. 

Or. en 

 

Alteração  399 
Emma McClarkin 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
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ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão ou de um estágio de adaptação. 
De qualquer forma, a prestação de serviços 
deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

Or. en 

Justificação 

Tanto o estágio de adaptação como o teste devem constituir uma opção para os profissionais 
de saúde. Assim se garante melhor que estes profissionais adquirem as competências de que 
necessitam através de uma formação prática. 

 

Alteração  400 
Christel Schaldemose 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança 
públicas e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar o interesse público e não possa 
ser compensada pela experiência 
profissional ou aprendizagem ao longo da 
vida do prestador de serviços, o 
Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
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serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

Or. en 

 

Alteração  401 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional do prestador de 
serviços, o Estado-Membro de acolhimento 
dá ao prestador de serviços oportunidade 
de demonstrar que adquiriu os 
conhecimentos e competências de que 
carecia, nomeadamente através de uma 
prova de aptidão. De qualquer forma, a 
prestação de serviços deve poder ser 
efetuada no mês subsequente à aprovação 
da decisão nos termos do terceiro 
parágrafo. 

Or. de 

 

Alteração  402 
Claudio Morganti, Matteo Salvini 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4 



 

PE498.001v01-00 88/90 AM\916300PT.doc 

PT 

 
Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
ou se relacione, quando relevante, com o 
conhecimento do património cultural e 
ambiental dos Estados-Membros, o 
Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

Or. it 

Justificação 

O Estado-Membro só poderá solicitar prova dos conhecimentos e competências necessários 
ao exercício da profissão em caso de divergências que possam prejudicar a saúde e a 
segurança. Quando relevante para o exercício da profissão, pode também solicitar prova do 
conhecimento do património cultural e ambiental do Estado-Membro.  

 

Alteração  403 
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
Diretiva 2005/36/CE  
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
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medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas, 
os direitos dos consumidores, ou que seja 
incompatível com as razões imperiosas de 
interesse geral, e não possa ser 
compensada pela experiência profissional 
ou aprendizagem ao longo da vida do 
prestador de serviços, o Estado-Membro de 
acolhimento dá ao prestador de serviços 
oportunidade de demonstrar que adquiriu 
os conhecimentos e competências de que 
carecia, nomeadamente através de uma 
prova de aptidão. De qualquer forma, a 
prestação de serviços deve poder ser 
efetuada no mês subsequente à aprovação 
da decisão nos termos do terceiro 
parágrafo. 

Or. it 

 
 

Alteração  404 
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c) 
2005/36/CE 
Artigo 4-A – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços 
certificadas pelos organismos 
competentes, o Estado-Membro de 
acolhimento dá ao prestador de serviços 
oportunidade de demonstrar que adquiriu 
os conhecimentos e competências de que 
carecia, nomeadamente através de uma 
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serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo. 

prova de aptidão. De qualquer forma, a 
prestação de serviços deve poder ser 
efetuada no mês subsequente à aprovação 
da decisão nos termos do terceiro 
parágrafo. 

Or. el 

Justificação 

Clarificação da natureza facultativa da determinação da identidade profissional. 

Alteração  405 
Heide Rühle, 
 
Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c) 
2005/36/CE 
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser 
efetuada a prestação de serviços. 

Suprimido 

Or. de 

 


