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Alteração 559
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados no sentido de especificar:

4. A Comissão tem poderes para, após 
consultar as entidades profissionais, em 
conformidade com o artigo 58.º-A (novo) 
e integrar as suas propostas, adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 58.º-A, no 
sentido de especificar:

Or. en

Alteração 560
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão. Para efeitos de 
acesso e exercício dessa profissão, um 
Estado-Membro, no respetivo território, 
deve atribuir aos títulos de formação 
adquiridos com base no quadro de 
formação comum o mesmo efeito dos 
títulos de formação por si emitidos, desde 
que o quadro referido cumpra os critérios 
estabelecidos no n.º 2. Estes critérios 
devem respeitar as especificações 
referidas no n.º 3.

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão.
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Um quadro de formação comum pode ser 
criado no território de um 
Estado-Membro nas condições e nos 
termos fixados pelo presente artigo.
Para efeitos de acesso e exercício dessa 
profissão, um Estado-Membro, no 
respetivo território, deve atribuir aos 
títulos de formação adquiridos com base 
no quadro de formação comum o mesmo 
efeito dos títulos de formação por si 
emitidos, desde que o quadro referido 
cumpra os critérios estabelecidos no n.º 2. 
Estes critérios devem respeitar as 
especificações referidas no n.º 3.

Or. en

Alteração 561
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão. Para efeitos de 
acesso e exercício dessa profissão, um 
Estado-Membro, no respetivo território, 
deve atribuir aos títulos de formação 
adquiridos com base no quadro de 
formação comum o mesmo efeito dos 
títulos de formação por si emitidos, desde 
que o quadro referido cumpra os critérios 
estabelecidos no n.º 2. Estes critérios 
devem respeitar as especificações referidas 
no n.º 3.

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão. Os requisitos 
podem incluir o número de créditos 
ECTS, mas estes não podem por si só 
constituir os critérios. Para efeitos de 
acesso e exercício dessa profissão, um 
Estado-Membro, no respetivo território, 
deve atribuir aos títulos de formação 
adquiridos com base no quadro de 
formação comum o mesmo efeito dos 
títulos de formação por si emitidos, desde 
que o quadro referido cumpra os critérios 
estabelecidos no n.º 2. Estes critérios 
devem respeitar as especificações referidas 
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no n.º 3.

Or. en

Alteração 562
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão. Para efeitos de 
acesso e exercício dessa profissão, um 
Estado-Membro, no respetivo território, 
deve atribuir aos títulos de formação 
adquiridos com base no quadro de 
formação comum o mesmo efeito dos 
títulos de formação por si emitidos, desde 
que o quadro referido cumpra os critérios 
estabelecidos no n.º 2. Estes critérios 
devem respeitar as especificações referidas 
no n.º 3.

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «quadro de formação 
comum» um conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessários para o exercício de uma 
determinada profissão ou especialização 
pós-graduação no âmbito de uma 
profissão regulamentada ao abrigo do 
Capítulo III do Título III. Para efeitos de 
acesso e exercício dessa profissão ou
especialização, um Estado-Membro, no 
respetivo território, deve atribuir aos títulos 
de formação adquiridos com base no 
quadro de formação comum o mesmo 
efeito dos títulos de formação por si 
emitidos, desde que o quadro referido 
cumpra os critérios estabelecidos no n.º 2. 
Estes critérios devem respeitar as 
especificações referidas no n.º 3. Estes
critérios devem respeitar as especificações 
referidas no n.º 3.

Or. en

Alteração 563
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 35 (novo)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As disposições do primeiro parágrafo 
não devem ser aplicadas às profissões de 
médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, que 
assentam no princípio fundamental do 
reconhecimento automático dos títulos de 
formação, com base numa coordenação 
das condições mínimas de formação.

Or. en

Justificação

A diretiva não deve introduzir um terceiro regime de reconhecimento para além dos sistemas 
automático e geral. Tal confundiria o profissional em causa e a autoridade competente. 
Convém explicitar que os quadros de formação comuns não se aplicam a nenhuma profissão 
setorial.

Alteração 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão verifica as sugestões e 
projetos de associações e dos 
Estados-Membros no que respeita à sua 
compatibilidade com os critérios definidos 
no n º 2, e convida todos os 
Estados-Membros a analisar as possíveis 
consequências do estabelecimento de um 
quadro comum de formação, bem como a 
identificar as organizações a quem pode 
ser proposto um quadro de formação 
deste tipo. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem verificar, 
nomeadamente, se e em que medida este 
quadro de formação pode ser proposto 
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como parte de um curso geral numa 
universidade ou noutra instituição de 
ensino superior ou como parte de um 
curso de formação profissional.

Or. de

Justificação

Reforço dos sistemas duais de formação profissional.

Alteração 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros;

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos metade de 
todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 566
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros;

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos metade de 
todos os Estados-Membros;

Or. de



PE498.003v02-00 8/92 AM\916793PT.doc

PT

Alteração 567
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros;

(b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros, ou dois terços 
dos Estados-Membros concordarem com 
o disposto no artigo 49.º-A, n.º 2 do artigo 
49.º.

Or. en

Alteração 568
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros;

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
quarto de todos os Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Os critérios de criação de um quadro de formação comum devem ser mais flexíveis, por 
forma a incentivar as profissões a utilizá-lo.

Alteração 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros;

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros; neste 
contexto, é irrelevante saber se os 
conhecimentos, aptidões e competências 
em questão foram adquiridos como parte 
de uma formação geral numa 
universidade ou instituição de ensino 
superior, ou no contexto de uma 
formação profissional;

Or. de

Justificação

Reforço dos sistemas duais de formação profissional.

Alteração 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros;

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros. Se, 
num Estado-Membro, a profissão em 
causa já estiver regulamentada através de 
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um sistema de formação dual, na aceção 
do artigo 3.º, n.º 1, alínea m), o quadro de 
formação comum deve prever a formação 
num sistema dual, na observância das 
normas vigentes;

Or. de

Alteração 571
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum podem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

Or. en

Alteração 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis de qualificação especificados no
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Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida (*);

artigo 11.º da presente diretiva (*);

Or. de

Alteração 573
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do artigo 11.º da presente diretiva;

Or. en

Justificação

A diretiva já prevê um sistema funcional e bem diferenciado de avaliação das qualificações 
referidas no artigo 11.º. O Quadro Europeu de Qualificações não está operacional em todos 
os Estados-Membros da UE e ainda não foi transposto segundo os mesmos padrões em todos 
os Estados-Membros da UE. O artigo 11.º da Diretiva encontra-se aceite na prática e é 
favorecido pelas autoridades competentes que o aplicam (Estudo GHK, 2011).

Alteração 574
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

(d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do artigo 11.º da presente diretiva.
O artigo 11.º não se aplica às profissões 
regulamentadas pelo anexo V, ponto 1.

Or. en

Alteração 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

(e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo II do Título III, 
Capítulo III do Título III ou do artigo 
10.º, alínea b);

Or. de

Alteração 576
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada
ao abrigo do Capítulo III do Título III;

(e) A profissão ou especialização pós-
graduação de uma profissão 
regulamentada ao abrigo do Capítulo III 
do Título III não devem estar abrangidas
por nenhum outro quadro de formação 
comum nem já regulamentadas ao abrigo 
do Capítulo III do Título III, ou da alínea 
b) do artigo 10.º, ou já reconhecidas 
enquanto especialização no anexo V;

Or. en

Alteração 577
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada 
ao abrigo do Capítulo III do Título III;

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum; 

Or. fr

Alteração 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 

(f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo, se for caso disso, 
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interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

em cooperação com as partes interessadas 
dos Estados-Membros em que a profissão 
não esteja regulamentada;

Or. en

Justificação

Algumas profissões podem estar regulamentadas em todos ou na maioria dos 
Estados-Membros. Esta disposição não deve ser demasiado inflexível em relação a essas 
profissões.

Alteração 579
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

(f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, o que significa que as 
iniciativas neste sentido devem ser 
publicadas e realizadas em estreita 
colaboração com organizações 
profissionais e outras partes interessadas
representativas, também dos 
Estados-Membros em que a profissão não 
esteja regulamentada

Or. en

Justificação

É fundamental a consulta das partes interessadas representativas em causa.

Alteração 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Os nacionais de qualquer 
Estado-Membro devem poder ser elegíveis 
para a obtenção da qualificação 
profissional ao abrigo do quadro de 
formação comum sem terem de se tornar 
membros ou de se inscrever numa 
organização profissional.

(g) Os nacionais de qualquer 
Estado-Membro devem poder ser elegíveis 
para a obtenção da qualificação 
profissional ao abrigo do quadro de 
formação comum sem terem previamente 
de se tornar membros ou de se inscrever 
numa organização profissional.

Or. de

Alteração 581
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 49-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 
qualificações referentes ao quadro de 
formação comum.

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 
conjunto comum mínimo de 
conhecimentos, aptidões e competências e 
das qualificações referentes a cada quadro 
de formação comum específico.

Or. en

Alteração 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do
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conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 
qualificações referentes ao quadro de 
formação comum.

conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 
qualificações referentes ao quadro de 
formação comum. No que se refere ao seu 
grau de discriminação, tais atos não 
devem exceder os requisitos mínimos de 
formação referidos no Capítulo III do 
Título III.

Or. de

Alteração 583
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 
conjunto comum de conhecimentos,
aptidões e competências e das 
qualificações referentes ao quadro de 
formação comum.

3. A Comissão tem poderes para, na 
sequência da consulta do fórum ou fóruns 
de partes interessadas a que se refere o 
artigo 57.º-C (novo), adotar atos delegados 
que integrem as propostas dos fórum ou 
fóruns referidos, nos termos do artigo 
58.º-A, com vista à especificação do 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 
qualificações referentes ao quadro de 
formação comum

Or. en

Alteração 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão do título profissional a obter em 
conformidade com o quadro de formação 
comum previsto no n.º 3.

Suprimido

Or. de

Alteração 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Um Estado-Membro pode solicitar uma 
derrogação da aplicação do quadro de 
formação comum referido no n.º 3 no seu 
território se for obrigado a introduzir nele 
uma nova profissão regulamentada, se tiver 
de alterar princípios internos fundamentais 
relativos ao regime das profissões, no que 
diz respeito à formação e às condições de 
acesso às mesmas, ou se não quiser ligar o 
seu regime de qualificações nacional às 
qualificações constantes desse quadro de 
formação comum. A Comissão pode tomar 
uma decisão de execução para conceder 
essa derrogação aos Estados-Membros 
que a solicitem. 

5. Um Estado-Membro pode declarar, no 
prazo de seis meses a contar da entrada 
em vigor do ato delegado referido no n º 3
que o quadro de formação comum não é 
aplicável no seu território se for obrigado 
a introduzir nele uma nova profissão 
regulamentada, se tiver de alterar 
princípios internos fundamentais relativos 
ao regime das profissões, no que diz 
respeito à formação e às condições de 
acesso às mesmas, ou se não quiser ligar o 
seu regime de qualificações nacional às 
qualificações constantes desse quadro de 
formação comum.

Or. de

Alteração 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Or. de

Alteração 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – título

Texto da Comissão Alteração

Testes de formação comuns Suprimido

Or. de

Alteração 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por teste de formação comum 
uma prova de aptidão destinada a avaliar 
a capacidade de um profissional para 
exercer uma profissão em todos os 
Estados-Membros que a tenham 
regulamentado. A aprovação num teste de 
formação comum permite o acesso às 
atividades profissionais em causa e o seu 
exercício num Estado-Membro nas 
mesmas condições que os titulares de 

Suprimido
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qualificações profissionais obtidas nesse 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O teste de formação comum deve 
satisfazer as seguintes condições:

Suprimido

(a) O teste de formação comum deve 
permitir a deslocação de um maior 
número de profissionais entre os 
Estados-Membros em comparação com o 
regime geral de reconhecimento dos 
títulos de formação previsto no Capítulo I 
do Título III;
(b) A profissão em causa deve estar 
regulamentada em pelo menos um terço 
de todos os Estados-Membros;
(c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em 
que a profissão não esteja regulamentada;
(d) Os nacionais de qualquer 
Estado-Membro devem poder participar 
nos testes de formação comuns e na 
organização prática dos mesmos nos 
Estados-Membros sem terem de se tornar 
membros ou de se inscrever numa 
organização profissional.

Or. de
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Alteração 590
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A profissão em causa deve estar 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros;

(b) A profissão em causa deve estar 
regulamentada em pelo menos um terço de 
todos os Estados-Membros ou dois terços 
dos Estados-Membros concordarem com 
o disposto no artigo 49.º-B, n.º 2.

Or. en

Alteração 591
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36
Artigo 49-B – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

(c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo, se for caso disso, 
em cooperação com as partes interessadas 
dos Estados-Membros em que a profissão 
não esteja regulamentada;

Or. en

Alteração 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados relativos às condições 
aplicáveis ao teste de formação comum.»

Suprimido

Or. de

Alteração 593
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados relativos às condições 
aplicáveis ao teste de formação comum.».

3. A Comissão tem poderes para, após 
consultar o fórum ou os fóruns de partes 
interessadas a que se refere o artigo 57.º-
C (novo), adotar, nos termos do artigo 58.º-
A, atos delegados relativos às condições e 
aos critérios aplicáveis ao teste de 
formação comum e que integrem as 
propostas dos referidos fórum ou 
fóruns.».

Or. en

Alteração 594
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 36 (novo)
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 49-B – n.º 3-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-A a. O intercâmbio de informações 
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entre as autoridades competentes dos 
diferentes Estados-Membros, em 
conformidade com o disposto no presente 
artigo, será realizado através do Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI).

Or. en

Alteração 595
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

38) No artigo 53.º, é aditado o segundo 
parágrafo seguinte:

Suprimido

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se
existir uma dúvida séria e concreta sobre 
a suficiência dos conhecimentos 
linguísticos do profissional em causa no 
âmbito das atividades profissionais que 
pretende exercer.
No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.
O controlo dos conhecimentos linguísticos 
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fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. 
Deve ser proporcional à atividade a 
exercer e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

Or. fr

Alteração 596
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente durante a tomada 
das decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. en

Alteração 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. it

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. en
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Alteração 599
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente antes de tomadas as 
decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, mas 
antes do acesso à profissão, e se existir 
uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer. Se, relativamente a uma profissão 
específica, não existir uma autoridade 
competente, os Estados-Membros devem 
garantir que existe um organismo 
reconhecido e habilitado para realizar 
testes linguísticos.

Or. en

Alteração 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
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existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Or. it

Alteração 601
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
verificarem os conhecimentos de uma 
língua necessária à prática profissional, 
após reconhecida a qualificação 
profissional, mas antes de concedido o 
acesso à profissão. A verificação das 
competências linguísticas realizada pela 
autoridade competente não obsta a que um 
empregador realize verificações adicionais, 
se tal for necessário.

Or. en

Alteração 602
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2



AM\916793PT.doc 27/92 PE498.003v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização das verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer. 

Or. en

Alteração 603
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes ou na qualidade do 
setor da educação, os Estados-Membros 
podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelos parceiros 
sociais pertinentes que desenvolvem 
atividades no setor em causa.

Or. en
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Alteração 604
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
verificarem os conhecimentos linguísticos 
necessários ao desempenho do cargo 
específico. A verificação das competências 
linguísticas realizada pela autoridade 
competente não obsta a que um 
empregador realize verificações 
adicionais, se tal for necessário.

Or. en

Alteração 605
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos diretamente ou sob a sua 
supervisão, ou de exigirem aos 
profissionais em causa a apresentação de 
um documento comprovativo do 
conhecimento da língua do 
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inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

Estado-Membro de acolhimento. Este 
controlo dos conhecimentos linguísticos, 
se for caso disso, deve ser efetuado após o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, mas antes de concedido o 
acesso à profissão.

Or. en

Justificação

Clarificação das condições subjacentes à realização do controlo dos conhecimentos 
linguísticos.

Alteração 606
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem ou de 
supervisionarem a verificação dos
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa se o profissional tenciona trabalhar
ou trabalha por conta própria, ou se tais 
controlos forem expressamente solicitados 
pelo sistema nacional de saúde (ou, no caso 
das organizações privadas não inscritas no 
sistema nacional de saúde, pela 
organização).

Or. en

Justificação

Todos os profissionais necessitam de estar cobertos, independentemente de serem 
trabalhadores assalariados (numa organização pública ou privada).
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Alteração 607
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
ou por motivos de interesse público 
reconhecido, os Estados-Membros podem 
conceder às autoridades competentes o 
direito de verificarem, diretamente ou sob 
a supervisão, os conhecimentos 
linguísticos de todos os profissionais em 
causa. A verificação das competências 
linguísticas visa determinar a capacidade 
de comunicação oral e escrita do 
profissional, no contexto dos requisitos 
necessários ao exercício da sua atividade 
profissional, nomeadamente em termos da 
segurança dos doentes e da proteção da 
saúde pública ou dos motivos de interesse 
público reconhecido.

Or. en

Alteração 608
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
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controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

Or. en

Alteração 609
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os Estados-
Membros podem conceder às autoridades 
competentes o direito de realizarem 
controlos dos conhecimentos linguísticos 
abrangendo todos os profissionais em 
causa, se tais controlos forem 
expressamente solicitados pelo sistema 
nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes, 
os Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
verificarem os conhecimentos de uma 
língua necessária à prática profissional. A 
verificação das competências linguísticas 
realizada pela autoridade competente não 
obsta a que um empregador realize 
verificações adicionais, se tal for 
necessário.

Or. en

Alteração 610
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos ou de exigirem a todos os 
profissionais em causa a apresentação de 
um documento comprovativo do 
conhecimento da língua do 
Estado-Membro de acolhimento, após o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, mas antes de concedido o 
acesso à profissão.

Or. en

Alteração 611
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos ou de exigirem a todos os 
profissionais em causa a apresentação de 
um documento comprovativo do 
conhecimento da língua do Estado-
Membro de acolhimento, após o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, mas antes de concedido o 
acesso à profissão.

Or. en



AM\916793PT.doc 33/92 PE498.003v02-00

PT

Justificação

Em conformidade com a atual Diretiva 2005/36/CE, as autoridades competentes estão 
autorizadas a impor o conhecimento de línguas como condição de acesso à profissão, facto 
que é independente do direito que os profissionais têm de que as respetivas habilitações 
sejam reconhecidas. Tal condição é particularmente importante no caso de profissões com 
impacto na segurança dos doentes.

Alteração 612
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. 
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

A verificação dos conhecimentos 
linguísticos deve ser proporcional à 
atividade a exercer e gratuito para o 
profissional. O profissional em causa deve 
poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto dos tribunais nacionais.

Or. en

Alteração 613
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
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ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

ser proporcional à atividade a exercer. As 
taxas pagas pelos requerentes em relação 
à verificação dos conhecimentos 
linguísticos devem ser razoáveis e 
proporcionais. O profissional em causa 
deve poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto do tribunal nacional.

Or. en

Justificação

Cabe ao profissional garantir que é competente na língua pertinente. No entanto, as taxas 
devem ser razoáveis, proporcionais e não impedir a liberdade de circulação dos 
profissionais. A taxa não deve constituir um desincentivo ao exercício da profissão. Os 
profissionais nacionais, ou aqueles oriundos de países terceiros, podem já ser obrigados a 
fazer uma contribuição financeira em alguns Estados-Membros.

Alteração 614
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. 
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
necessária ao exercício da profissão do 
titular de uma qualificação profissional
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

Or. fr

Alteração 615
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. 
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

A verificação dos conhecimentos 
linguísticos fica limitada ao conhecimento 
de uma das línguas oficiais do 
Estado-Membro, na língua que o 
indivíduo tenciona utilizar no exercício da 
sua profissão. Deve ser proporcional à 
atividade a exercer e gratuito para o 
profissional. O profissional em causa deve 
poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto dos tribunais nacionais.

Or. en

Alteração 616
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
2005/36
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos 
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

O teste dos conhecimentos linguísticos fica
limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e 
não implicar um custo desproporcionado
para o profissional. O profissional em 
causa deve poder recorrer dos resultados 
desse controlo junto dos tribunais 
nacionais.».

Or. es

Alteração 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE 
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve
ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos 
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

O controlo e a verificação dos 
conhecimentos linguísticos ficam limitados
ao conhecimento de uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro, escolhida pelo 
profissional em causa. Devem ser 
proporcionais à atividade a exercer e 
gratuitos para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

Or. it

Alteração 618
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa.
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

A verificação do conhecimento de uma 
língua deve ser proporcional à atividade a 
exercer e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

Or. en
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Alteração 619
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e 
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos 
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa, 
devendo os custos ser razoáveis e 
proporcionais para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo em 
conformidade com a legislação 
nacional.».

Or. en

Alteração 620
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. 
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

A verificação dos conhecimentos 
linguísticos deve ser proporcional à 
atividade a exercer e gratuito para o 
profissional. O profissional em causa deve 
poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto dos tribunais nacionais.».

Or. en
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Alteração 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Or. el

Justificação

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

Alteração 622
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 39-A (novo)
2005/36/CE
Artigo 55-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

39-A) Responsabilidade civil e requisitos 
de formação contínua
1. A presente diretiva não obsta à 
aplicação das disposições comunitárias e 
nacionais que garantem aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
exigirem um seguro ou garantias 
financeiras enquanto tais e não afeta os 
requisitos relativos à participação num 
fundo coletivo de compensação, por 
exemplo para os membros de ordens ou 
organizações profissionais, desde que 
estas disposições não sejam 
discriminatórias. 
2. A presente diretiva não obsta à 
aplicação das disposições nacionais que 
condicionam, sempre que se imponham 
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razões imperiosas de interesse geral, o 
direito ao exercício de uma profissão à 
prática regular da mesma, desde que estas 
disposições não sejam discriminatórias.  

Or. fr

Alteração 623
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Or. es

Justificação

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

Alteração 624
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Suprimido

Or. es
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Justificação

Devem eliminar-se as referências aos estágios remunerados porque em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento de um 
novo modelo. O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios remunerados cria 
numerosos problemas de aplicação. Por conseguinte, se se optar por manter esta referência, 
a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados segundo alguma tabela e se existe 
ou não obrigação por parte do Estado de suportar todas as despesas da segurança social. 

Alteração 625
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 55-A – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional 
obrigatório supervisionado.

Or. en

Alteração 626
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional 

Or. de

Alteração 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\916793PT.doc 41/92 PE498.003v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Or. en

Alteração 628
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Or. en

Alteração 629
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
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autoridade competente desse Estado.
Em aplicação do parágrafo 1 do presente 
artigo, um estágio só pode ser 
reconhecido nas seguintes condições:
- Faz parte do ensino superior que 
proporciona créditos ECTS e em que os 
estagiários têm o estatuto de estudante ou 
uma formação profissional;
- É efetuado com base num contrato 
escrito e juridicamente vinculativo, que 
indica a duração, bem como a descrição 
dos objetivos da aprendizagem e das 
tarefas atribuídas.

Or. en

Alteração 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – título 

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional 

Or. de

Justificação

Em algumas profissões, é normal fazer estágios não remunerados. No entanto, as pessoas que 
fazem um desses estágios não devem ser discriminadas por causa do não reconhecimento 
oficial desses cursos.

Alteração 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – título
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Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional 

Or. de

Justificação

Alteração coerente com as alterações ao artigo 55.º-A e ao considerando 20.

Alteração 632
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36/CE
Artigo 55-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional 
que faça parte do programa de formação 
de uma profissão regulamentada e que 
condicione a validade do título de 
formação

Or. fr

Alteração 633
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 

Suprimido
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noutro Estado-Membro e certificado por
uma autoridade competente desse 
Estado.».

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências aos estágios remunerados porque em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento de um 
novo modelo. O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios remunerados cria 
numerosos problemas de aplicação. Por conseguinte, se se optar por manter esta referência, 
a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados segundo alguma tabela e se existe 
ou não obrigação por parte do Estado de suportar todas as despesas da segurança social. 

Alteração 634
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.».

O Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado se o 
mesmo for pertinente para o exercício da 
profissão em causa no Estado-Membro de 
origem.

Or. de

Alteração 635
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36/CE
Artigo 55-A



AM\916793PT.doc 45/92 PE498.003v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional previsto no âmbito do 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada, qualquer que seja o nível 
e a natureza da remuneração, realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.».

Or. fr

Alteração 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Or. en

Alteração 637
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A
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Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Or. en

Alteração 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.».

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.».

Or. de

Justificação

Em algumas profissões, é normal fazer estágios não remunerados. No entanto, as pessoas que 
fazem um desses estágios não devem ser discriminadas por causa do não reconhecimento 
desses cursos.

Alteração 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.».

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional que faz parte de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada, independentemente de a 
sua realização condicionar ou não o 
direito ao exercício da profissão, realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.
Os Estados-Membros podem limitar a 
duração máxima de um estágio efetuado 
noutro Estado-Membro, se a conclusão do 
estágio for necessária para o acesso a 
uma profissão regulamentada nesse 
Estado-Membro. O reconhecimento do 
estágio não exime da realização do exame 
obrigatório que dá acesso à profissão em 
causa.

Or. de

Justificação

Não devem ser excluídos os estágios não remunerados realizados como parte da formação 
profissional. Embora tenha de se estimular a mobilidade, tem de preservar-se também o rigor 
nas condições que regem o acesso às profissões. É por isso que um estágio não substitui o 
exame obrigatório que dá acesso à profissão em causa.

Alteração 640
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
2005/36/CE
Artigo 55-A  

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional que faça parte do 
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noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.».

programa de formação de uma profissão 
regulamentada e que condicione a 
validade do título de formação, realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.».

Or. fr

Alteração 641
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem reconhece o 
estágio profissional remunerado realizado 
noutro Estado-Membro e certificado por 
uma autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o 
Estado-Membro de origem toma em devida 
consideração o estágio profissional 
remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Or. en

Alteração 642
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 39 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º-B
As taxas pagas pelos requerentes relativas 
aos controlos adicionais devem ser 
proporcionais aos custos incorridos e num 
montante comparável ao exigido aos 
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profissionais nacionais ou aos 
profissionais oriundos de países terceiros.

Or. en

Justificação

Não é pouco razoável esperar que os profissionais contribuam para as despesas de (por 
exemplo) cursos de reciclagem, desde que o valor não seja despropositado. Em alguns 
Estados-Membros, os profissionais nacionais, que tenham interrompido a prática, ou os 
profissionais oriundos de países terceiros, podem já ser obrigados a proceder a esta 
contribuição.

Alteração 643
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 40-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-B (novo) – título 

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Verificações na sequência de 
longos períodos de inatividade 
profissional
Nos casos em que os profissionais tenham 
sido reconhecidos em conformidade com 
o Capítulo III, mas não tenham exercido 
a profissão ao longo de um período 
definido de acordo com os artigos 57.º-C 
(novo) e 58.º-A, antes do pedido de 
criação ou renovação da declaração, o 
Estado-Membro de acolhimento pode 
permitir que a autoridade competente 
verifique a aptidão do profissional para o 
desempenho da atividade. Essas 
verificações devem ser proporcionais, não 
discriminatórias e gratuitas para o 
profissional. Os Estados-Membros podem 
também alargar as disposições do 
presente artigo a outras profissões, em 
casos de reconhecido interesse público. 
Os Estados-Membros devem notificar 
todas as decisões à Comissão, que deve 
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torná-las públicas.

Or. en

Alteração 644
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 41
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 
processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de ter consequências no 
exercício das atividades previstas na
presente diretiva, no respeito pela 
legislação relativa à proteção dos dados 
pessoais consignada na Diretiva 95/46/CE 
e na Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*).

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 
processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de ter consequências no 
exercício das atividades previstas na 
presente diretiva, no respeito pela 
legislação relativa à proteção dos dados 
pessoais consignada na Diretiva 95/46/CE 
e na Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*). Para este 
efeito, as autoridades competentes devem 
utilizar o Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI).

Or. en

Alteração 645
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 41
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 
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processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de ter consequências no
exercício das atividades previstas na 
presente diretiva, no respeito pela 
legislação relativa à proteção dos dados 
pessoais consignada na Diretiva 95/46/CE 
e na Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho(*).

processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de dar origem à supressão ou 
restrição do direito ao exercício das 
atividades previstas na presente diretiva, no 
respeito pela legislação relativa à proteção 
dos dados pessoais consignada na 
Diretiva 95/46/CE e na Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*).

Or. sv

Justificação

O facto de se encontrarem registadas muitas pessoas pode ser indicativo de que há rotinas de 
forte segurança em relação aos doentes e não deve, por si, levar a que essas informações 
sejam disponibilizadas a todos os Estados-Membros. Essas informações poderiam ser 
interpretadas pelos outros países no sentido de que há grandes problemas com médicos de 
um país em concreto, quando a verdade é que esse país aplica rotinas de forte segurança em 
relação aos doentes. 

Alteração 646
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 41
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 
processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de ter consequências no 
exercício das atividades previstas na 
presente diretiva, no respeito pela 
legislação relativa à proteção dos dados 
pessoais consignada na Diretiva 95/46/CE 
e na Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 

«As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento e de 
origem devem trocar informações sobre 
processos disciplinares ou sanções penais 
aplicadas ou quaisquer outras 
circunstâncias específicas graves 
suscetíveis de conduzir à retirada do 
direito ao exercício das atividades 
previstas na presente diretiva, no respeito 
pela legislação relativa à proteção dos 
dados pessoais consignada na 
Diretiva 95/46/CE e na Diretiva 
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Europeu e do Conselho (*). 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (*).

Or. en

Justificação

É necessário definir exatamente que consequências são objetivo do artigo, nomeadamente a 
suspensão ou a retirada, sob que condições, do respetivo direito de exercer a atividade.

Alteração 647
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido ou limitado pelas autoridades 
ou tribunais nacionais de exercer, mesmo 
que temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. en

Alteração 648
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
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Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido definitivamente condenado pelas 
autoridades ou tribunais nacionais à 
proibição de exercer, ou à limitação do 
direito de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. sv

Justificação

O facto de se encontrarem registadas muitas pessoas pode ser indicativo de que há rotinas de 
forte segurança dos doentes e não deve, por si, levar a que essas informações sejam 
disponibilizadas a todos os Estados-Membros. Essas informações poderiam ser interpretadas 
pelos outros países no sentido de que há grandes problemas com médicos de um país em 
concreto, quando a verdade é que esse país aplica rotinas de forte segurança em relação aos 
doentes. 

Alteração 649
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido ou limitado por uma decisão 
definitiva das autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. en



PE498.003v02-00 54/92 AM\916793PT.doc

PT

Justificação

Clarificação da situação que desencadeia o mecanismo de alerta.

Alteração 650
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros a identidade de um 
profissional que tenha sido proibido, na 
sequência de uma decisão juridicamente 
vinculativa, pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. en

Alteração 651
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 
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nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, em consonância com o 
conteúdo a que se refere o artigo 4.º-E, n.º 
1, alínea a), as atividades profissionais que 
se seguem:

Or. en

Alteração 652
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional a quem tenha 
sido retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer no 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento, pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Or. en

Alteração 653
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Médico de clínica geral detentor de um 
dos títulos de formação referidos no 
ponto 5.1.4 do anexo V;

(a) Médico detentor de um dos títulos de 
formação referidos nos pontos 5.1.1, 5.1.3 
e 5.1.4 do anexo V;

Or. en

Justificação

Esclarecimento da aplicação do mecanismo de alerta.

Alteração 654
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Médico especialista detentor de um 
dos títulos referidos no ponto 5.1.3 do 
anexo V;

(b) Médicos com formação de base e 
médicos especialistas referidos na alínea b) 
do artigo 10.º; 

Or. en

Justificação

Não deve existir qualquer diferenciação no âmbito de aplicação do sistema de alerta em 
consonância com o regime de reconhecimento.

Alteração 655
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.º 1 – alínea c-A)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Enfermeiros reconhecidos ao abrigo 
do artigo 10.º.

Or. en

Alteração 656
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea j-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Profissionais sujeitos ao sistema 
geral de reconhecimento, ao abrigo do 
Título III, capítulos I e II, com 
implicações para a segurança do paciente.

Or. en

Alteração 657
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 42 (novo)
2005/36/CE
Artigo 56-A – n.° 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Profissões abrangidas pelo processo 
de reconhecimento automático ao abrigo 
do Capítulo III do Título III da presente 
diretiva, que foram objeto de um quadro 
de formação comum para que as suas 
especializações fossem reconhecidas 
noutro Estado-Membro, com exceção da 
profissão de arquiteto;

Or. fr
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Alteração 658
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional através 
do Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI).

Or. en

Justificação

O mecanismo de alerta deve ser alargado de forma a abranger os casos em que os 
profissionais apresentam informações falsas, para maior segurança.

Alteração 659
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada imediatamente, 
e de qualquer modo no prazo máximo de 
48 horas a contar da data de adoção 
juridicamente vinculativa da decisão que 
proíbe o profissional em causa de exercer 
uma determinada atividade profissional.

Or. de
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Alteração 660
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de 24 horas a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

Or. en

Alteração 661
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, se um profissional 
estabelecido num Estado-Membro exercer 
uma atividade profissional com um título 
profissional diferente dos referidos no n.º 1 
e no âmbito da presente diretiva, um 
Estado-Membro deve informar sem 
demora os Estados-Membros em causa e a 
Comissão do conhecimento efetivo de 
qualquer conduta, atos ou circunstâncias 
específicas decorrentes dessa atividade que 
sejam suscetíveis de causar danos graves 
na saúde ou segurança de pessoas ou no 
ambiente de outro Estado-Membro. Estas 

2. Nos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, se um profissional 
estabelecido num Estado-Membro exercer 
uma atividade profissional com um título 
profissional diferente dos referidos no n.º 1 
e no âmbito da presente diretiva, um 
Estado-Membro deve informar sem 
demora os Estados-Membros em causa do 
conhecimento efetivo de qualquer conduta, 
atos ou circunstâncias específicas 
decorrentes dessa atividade que sejam 
suscetíveis de causar danos graves na 
saúde ou segurança de pessoas ou no 
ambiente de outro Estado-Membro, ou 
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informações não devem ir além do 
estritamente necessário para identificar o 
profissional em causa e devem incluir a 
referência à decisão tomada por uma 
autoridade competente que o proíbe de 
exercer as atividades profissionais em 
causa. Os outros Estados-Membros podem 
solicitar mais informações nas condições 
previstas nos artigos 8.º e 56.º.

sugiram que o indivíduo não está apto ao 
exercício da sua profissão. Estas 
informações não devem ir além do 
estritamente necessário para identificar o 
profissional em causa e devem incluir a 
referência à decisão tomada por uma 
autoridade competente que o proíbe de 
exercer as atividades profissionais em 
causa. Os outros Estados-Membros podem 
solicitar mais informações nas condições 
previstas nos artigos 8.º e 56.º.

Or. en

Alteração 662
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem informar 
sem demora os outros Estados-Membros 
incluídos nos n ºs 1 e 2, sempre que um 
requerente apresente informações falsas, 
designadamente provas falsas relativas à 
formação e à educação.

Or. en

Alteração 663
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros, de acordo com 
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a legislação nacional, podem informar os 
outros Estados-Membros sempre que um 
profissional receba uma advertência, da 
parte de uma autoridade competente ou 
de um organismo profissional, relativa à 
sua aptidão para praticar.

Or. en

Alteração 664
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos das trocas de informações previstas 
nos n.ºs 1 e 2 é efetuado em conformidade 
com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE. 
O tratamento de dados pessoais por parte 
da Comissão é efetuado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001.

3. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos das trocas de informações previstas 
nos n.ºs 1 e 2 é efetuado em conformidade 
com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE. 
O tratamento de dados pessoais por parte 
da Comissão é efetuado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001. Em 
todo o caso, os dados contidos no alerta 
limitam-se à identidade do profissional, à 
data em que o alerta foi emitido e, se 
aplicável, à duração da suspensão.

Or. en

Alteração 665
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os alertas e respetivos conteúdos 
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provenientes de outros Estados-Membros, 
autoridades competentes e entidades 
profissionais devem permanecer 
confidenciais, a menos que os dados 
sejam divulgados de acordo com a 
legislação nacional do Estado-Membro 
emissor do alerta.

Or. en

Alteração 666
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os dados referentes a alertas só 
podem permanecer no sistema IMI 
enquanto são válidos.

Or. en

Alteração 667
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 42 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os alertas devem ser apagados no 
prazo de 24 horas a contar da data de 
adoção da decisão de revogação.

Or. en

Alteração 668
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados. 
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui informações 
suplementares sobre a retirada e o 
cancelamento de alertas e formas de 
corrigir as informações constantes dos 
alertas. Os atos de execução são adotados
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Or. de

Alteração 669
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 

5. A Comissão adota atos de execução, 
após consulta das entidades profissionais 
e das partes interessadas, tal como 
previsto nos artigos 57.º-C (novo) e 58.º-A 
(novo) e tendo em conta as respetivas 
propostas, com vista à aplicação do 
mecanismo de alerta. O ato de execução 
inclui disposições sobre as autoridades 
competentes para enviar e/ou receber 
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constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados. 
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

alertas, alertas complementados com 
informações suplementares, a retirada e o 
cancelamento de alertas, direitos de acesso 
aos dados, formas de corrigir as 
informações constantes dos alertas, 
medidas para garantir a segurança do 
tratamento dos dados e períodos de 
conservação de dados. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 58.º.

Or. en

Alteração 670
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados.
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados. 
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Or. en

Alteração 671
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, através dos balcões únicos, das 
informações seguintes:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, pelas autoridades ou serviços 
competentes, das informações seguintes:

Or. de

Alteração  672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, através dos balcões únicos, das 
informações seguintes:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica das informações seguintes 
através dos balcões únicos, que devem 
dispor de pessoal de apoio especializado 
para prestar aconselhamento aos 
cidadãos, incluindo aconselhamento 
presencial:

Or. el

Justificação

Descrição dos serviços indispensáveis a fornecer pelos balcões únicos de contacto.

Alteração 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, através dos balcões únicos, das 
informações seguintes:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, através das autoridades 
competentes ou dos balcões únicos, das 
informações seguintes:

Or. de

Alteração 674
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma lista de todas as profissões 
regulamentadas na aceção do artigo 3.º, 
n.º 1, no Estado-Membro, incluindo os 
contactos das autoridades competentes para 
cada profissão regulamentada e do centro 
de assistência referido no artigo 57.º-B;

a) Uma lista de todas as profissões 
regulamentadas na aceção do artigo 3.º, 
n.º 1, no Estado-Membro, incluindo os 
contactos das autoridades competentes para 
cada profissão regulamentada e do centro 
de assistência e dos pontos de contacto 
referidos no artigo 57.º-B;

Or. de

Alteração 675
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 43 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 –n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Decisões dos Estados-Membros 
tomadas em aplicação dos artigos 4.º-D, 
n.º 8 (novo), 4.º-F, n.º 2 e 7.º, n.º 4, 5.º 
parágrafo

Or. en

Alteração 676
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 43 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Prazos fixados para a inatividade 
profissional, após os quais um 
profissional pode ser obrigado a 
demonstrar a sua aptidão para o exercício 
da atividade, tal como previsto no artigo 
55.º-B (novo)

Or. en

Alteração 677
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os balcões únicos e as autoridades 
competentes respondam o mais 
rapidamente possível a qualquer pedido de 
informações dirigido a um balcão único. 
Para este efeito, podem também remeter o 
pedido de informações para os centros de 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer pedido de informações é 
tratado o mais rapidamente possível. Para 
este efeito, podem também remeter o 
pedido de informações para os centros de 
assistência e os pontos de contacto 
mencionados no artigo 57.º-B e informar o 
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assistência mencionados no artigo 57.º-B e 
informar o cidadão em causa desse 
procedimento.

cidadão em causa desse procedimento.

Or. de

Alteração 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os balcões únicos e as autoridades 
competentes respondam o mais 
rapidamente possível a qualquer pedido de 
informações dirigido a um balcão único. 
Para este efeito, podem também remeter o 
pedido de informações para os centros de 
assistência mencionados no artigo 57.º-B e 
informar o cidadão em causa desse 
procedimento.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer pedidos de informações 
dirigidos aos balcões únicos e às
autoridades competentes são tratados o 
mais rapidamente possível. Para este efeito, 
podem também remeter o pedido de 
informações para os centros de assistência 
mencionados no artigo 57.º-B e informar o 
cidadão em causa desse procedimento.

Or. de

Alteração  679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades responsáveis pelo 
reconhecimento de qualificações podem 
requerer os documentos originais das 
qualificações em causa.
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Or. el

Justificação

Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos diplomas apresentados para efeitos de 
reconhecimento.

Alteração 680
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que os balcões únicos 
disponibilizem as informações referidas no 
n.º 1 nas outras línguas oficiais da UE. Esta 
disposição não afeta a legislação dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 
línguas no seu território.

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que as informações referidas no n.º 
1 serão disponibilizadas nas outras línguas 
oficiais da UE. Esta disposição não afeta a 
legislação dos Estados-Membros sobre a 
utilização de línguas no seu território.

Or. de

Alteração 681
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que os balcões únicos 
disponibilizem as informações referidas no 
n.º 1 nas outras línguas oficiais da UE. 
Esta disposição não afeta a legislação dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que os balcões únicos 
disponibilizem as informações referidas no 
n.º 1 em todas as línguas oficiais do 
Estado de origem e ainda, no mínimo, nas 
línguas de processo1 da União. Esta 



PE498.003v02-00 70/92 AM\916793PT.doc

PT

línguas no seu território. disposição não afeta a legislação dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 
línguas no seu território.
__________________
1Línguas de processo da União = inglês, 
francês, alemão

Or. cs

Justificação

A informação publicada tem de estar acessível não apenas nas línguas oficiais do Estado em 
questão, mas também numa tradução para as línguas de processo da União, pelo menos.

Alteração 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que os balcões únicos 
disponibilizem as informações referidas no 
n.º 1 nas outras línguas oficiais da UE. Esta 
disposição não afeta a legislação dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 
línguas no seu território.

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que as informações referidas no 
n.º 1 serão disponibilizadas nas outras 
línguas oficiais da UE. Esta disposição não 
afeta a legislação dos Estados-Membros 
sobre a utilização de línguas no seu 
território.

Or. de

Alteração 683
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 44-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Considerando 44
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 684
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica, através do balcão único 
correspondente.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica.

Or. de

Alteração 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica, através do balcão único 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica, caso recaiam no âmbito de 
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correspondente. aplicação da Diretiva 2005/36/CE, através 
do balcão único correspondente.

Or. de

Alteração 686
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Se forem afetadas atividades 
abrangidas pela Diretiva 2006/123/CE, 
todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido completo.

Or. de

Alteração 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
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aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos 
procedimentos ou formalidades previstos 
na presente diretiva têm início na data em 
que o cidadão apresentar o pedido 
completo a um balcão único destinado às 
autoridades competentes.

Or. el

Justificação

A fim de garantir um controlo mais estrito da autenticidade dos documentos produzidos, é 
preferível que o mesmo seja realizado pelas autoridades competentes, que dispõem da 
experiência na matéria.

Alteração 688
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido completo a um 
balcão único.

Or. cs

Justificação

Os balcões únicos devem, sem demoras injustificadas, apresentar os seus pedidos à 
autoridade competente. No intuito de preservar a qualidade e a segurança jurídica e de não 
atrasar o processo administrativo, é necessário calcular o prazo a contar da data de 
apresentação do pedido completo.
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Alteração 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos relevantes 
devem ser cumpridos em conformidade 
com o disposto na Diretiva 2006/123/CE 
em matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

Or. de

Alteração 690
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido completo à 
autoridade competente através de um 
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balcão único.

Or. en

Alteração 691
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – título

Texto da Comissão Alteração

Centros de assistência Centros de assistência e pontos de contacto

Or. de

Alteração 692
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar, até 
[inserir data – prazo de transposição], um 
centro de assistência que terá por missão 
prestar aos cidadãos e aos centros dos 
outros Estados-Membros a assistência 
necessária em matéria de reconhecimento 
das qualificações profissionais previsto na 
presente diretiva, nomeadamente, 
informações sobre a legislação nacional 
que rege as profissões e o seu exercício, 
legislação social e, se for caso disso, as 
regras deontológicas.

1. Cada Estado-Membro deve designar, até 
[inserir data – prazo de transposição], um 
centro de assistência e pontos de contacto 
nacionais que terá por missão prestar aos 
cidadãos e aos centros e pontos de 
contacto dos outros Estados-Membros a 
assistência necessária em matéria de 
reconhecimento das qualificações 
profissionais previsto na presente diretiva, 
nomeadamente, informações sobre a 
legislação nacional que rege as profissões e 
o seu exercício, legislação social e, se for 
caso disso, as regras deontológicas.

Or. de
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Alteração 693
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
2005/36
Artigo 57-B – n.°1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar, até 
[inserir data-prazo de transposição], um 
centro de assistência que terá por missão 
prestar aos cidadãos e aos centros dos 
outros Estados-Membros a assistência 
necessária em matéria de reconhecimento 
das qualificações profissionais previsto na 
presente diretiva, nomeadamente, 
informações sobre a legislação nacional 
que rege as profissões e o seu exercício, 
legislação social e, se for caso disso, as 
regras deontológicas.

1.Cada Estado-Membro deve designar, até 
[inserir data-prazo de transposição], um 
centro de assistência que terá por missão 
prestar aos cidadãos e aos centros dos 
outros Estados-Membros a assistência 
necessária em matéria de reconhecimento 
das qualificações profissionais previsto na 
presente diretiva, nomeadamente, 
informações sobre a legislação nacional 
que rege as profissões e o seu exercício, 
legislação social e, se for caso disso, as 
regras deontológicas. Além disso, se os 
Estados-Membros o considerarem 
apropriado, os centros de assistência 
podem prestar serviços de apoio à 
autoridade competente para o tratamento 
dos processos de reconhecimento das 
qualificações profissionais. 

Or. es

Alteração 694
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os centros de assistência dos 
Estados-Membros de acolhimento ajudarão 
os cidadãos no exercício dos direitos que 
lhes são conferidos pela presente diretiva, 
em cooperação, se for caso disso, com o 

2. Os centros de assistência ou pontos de 
contacto dos Estados-Membros de 
acolhimento ajudarão os cidadãos no 
exercício dos direitos que lhes são 
conferidos pela presente diretiva, em 
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centro de assistência do Estado-Membro de 
origem e com as autoridades competentes e 
os balcões únicos do Estado-Membro de 
acolhimento.

cooperação, se for caso disso, com o centro 
de assistência ou os pontos de contacto 
nacionais do Estado-Membro de origem e 
com as autoridades competentes e os 
balcões únicos do Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. de

Alteração 695
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
cooperar plenamente com um centro de 
assistência do mesmo Estado e fornecer 
informações sobre casos individuais aos 
centros de assistência dos Estados-
Membros de acolhimento, que as 
solicitem.

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
cooperar plenamente com um centro de 
assistência ou pontos de contacto 
nacionais do mesmo Estado e fornecer 
informações sobre casos individuais 
àqueles que as solicitem.

Or. de

Alteração 696
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A seu pedido, os centros de assistência 
informam a Comissão sobre os casos por 
ela tratados no prazo de dois meses a 
contar da data de receção do pedido.».

4. A seu pedido, os centros de assistência 
ou os pontos de contacto nacionais 
informam a Comissão sobre os casos por 
ela tratados no prazo de dois meses a 
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contar da data de receção do pedido.».

Or. de

Alteração 697
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 45 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-C
A Comissão é responsável pela formação 
de um fórum de partes interessadas 
incluindo, nomeadamente, entidades 
profissionais, sindicatos, autoridades 
competentes e associações de 
consumidores/ doentes. A composição 
deste fórum de partes interessadas deve 
refletir os interesses daquelas numa 
determinada profissão. Em particular, 
esses fóruns de partes interessadas devem 
ser consultados pela Comissão e 
apresentar propostas relativas aos artigos 
4.º-A, n.º 7 e 4.º-B, n.º 2. Além disso, a 
Comissão pode consultar esses fóruns ao 
estabelecer os parâmetros dos 
projetos-piloto realizados com base na 
presente diretiva. A Comissão pode 
também consultar estes fóruns e ter em 
consideração as suas recomendações 
quando são consultados os grupos de 
entidades profissionais previstos no artigo 
58.º-A (novo).

Or. en

Alteração 698
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 45 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-D
A Comissão é responsável pela 
organização e administração dos fóruns 
das partes interessadas, tal como previsto 
no artigo 57.º-C (novo), e pela consulta 
das entidades profissionais, tal como 
previsto no artigo 58.º-A (novo).

Or. en

Alteração 699
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 45 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
Consultas

A Comissão deve assegurar a consulta de 
peritos dos grupos profissionais, das 
entidades profissionais, inter alia, e 
garantir a integração das suas 
recomendações através de atos delegados 
baseados nas disposições dos artigos 25.º, 
n.º 5, 35.º, n.º 4, parágrafo 1, 31.º, n.º 2), 
34.º, n.º 2, 38.º, n.º 1, 40.º, n.º 1, 44.º, n.º 2, 
49.ºa, n.º 3, 49.º-B, n.º 3, 24.º, n.º 4, 31.º, 
n.º 7, 34.º, n.º 4, 38.º, n.º 4, 40.º, n.º 4, 44.º, 
n.º 4, 26.º, n.º 2, 46.º, n.º 4, 25.º, n.º 5, 35.º, 
n.º 4, 31.º, n.º 2, 34.º, n.º 2, 38.º, n.º 1, 40.º, 
n.º 1, 44.º, n.º 2, ponto 5.3.3 do anexo V, 
24.º, n.º 4, 31.º, n.º 7, 34.º, n.º 4, 38.º, n.º 4, 
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40.º, n.º 4, 44.º, n.º 4, 26.º, n.º 2, 46.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 700
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, o qual assegura a 
representação e a consulta apropriadas de 
peritos ao nível europeu e nacional, tal 
como referido no considerando 24. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Ao atuar por meio de atos delegados, a Comissão deve garantir que é realizada a consulta 
adequada das partes e das organizações interessadas. Isso é necessário para assegurar um 
bom processo de transparência e a colaboração ao nível da tomada de decisões à escala da 
UE.

Alteração 701
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
2011/0435(COD) 
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 

1. A Comissão é assistida por um Comité
para o reconhecimento das qualificações 
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profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

profissionais, o qual assegura a 
representação e a consulta apropriadas de 
peritos ao nível europeu e nacional, tal 
como referido no considerando 24. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 702
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
A Comissão também deve consultar as 
partes interessadas, tal como previsto no 
artigo 57.º-C (novo) e as entidades 
profissionais, tal como previsto no artigo 
58.º-A (novo), se for o caso.

Or. en

Alteração 703
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, o qual assegura a 
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aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011. representação e a consulta apropriadas de 
peritos ao nível europeu e nacional. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais no qual se encontram 
representados peritos nacionais e peritos 
europeus. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. el

Justificação

Um acordo sobre o reconhecimento das qualificações profissionais é impossível sem a 
participação de peritos nacionais. 

Alteração 705
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão assegurará a consulta, 
de um modo adequado, de peritos dos 
grupos profissionais interessados, 
nomeadamente no que respeita aos 
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trabalhos do comité referido no artigo 58,º 
e apresentará um relatório fundamentado 
sobre essas consultas ao comité.

Or. de

Alteração 706
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.».

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.».

Or. de

Alteração 707
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 46 (novo)
2005/36/CE
Artigo 58 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. fr

Alteração 708
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 47 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

l Antes da adoção do ato delegado, a 
Comissão, nos casos previstos na presente 
diretiva, deve consultar o respetivo fórum 
ou os fóruns das partes interessadas 
previstos no artigo 57.º-C (novo), e as 
entidades profissionais, conforme previsto 
no artigo 58º-A (novo), integrando as suas 
propostas e tendo em devida consideração 
o resultado de qualquer projeto-piloto.

Or. en

Alteração 709
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 47
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 2, no artigo 4.º-A, 
n.º 7, no artigo 4.º-B, n.º 2, no artigo 20.º, 
no artigo 21.º-A, n.º 3, no artigo 24.º, n.º 4, 
no artigo 25.º, n.º 5, no artigo 26.º, n.º 2, no 
artigo 31.º, n.ºs 2 e 7, no artigo 34.º, n.ºs 2
e 4, no artigo 35.º, n.º 4, no artigo 38.º, n.ºs 
1 e 4, no artigo 40.º, n.ºs 1 e 4, no artigo 
44.º, n.ºs 2 e 4, no artigo 46.º, n.º 4, no 
artigo 49.º-A, n.º 3 e no artigo 49.º-B, 
n.º 3, é conferido à Comissão por um 
período de tempo indeterminado, a partir 
de [inserir a data - data de entrada em vigor 
da diretiva de alteração].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 2, no artigo 4.º-A, 
n.º 7, no artigo 20.º, no artigo 21.º-A, n.º 3, 
no artigo 25.º, n.º 5, no artigo 26.º, n.º 2, no 
artigo 31.º, n.º 2, no artigo 34.º, n.º 4, no 
artigo 35.º, n.º 4, no artigo 38.º, n.º 1, no 
artigo 40.º, n.º 1, no artigo 44.º, n.º 2, no 
artigo 46.º, n.º 4 e no artigo 49.º-A, n.º 3, é 
conferido à Comissão por um período de 
tempo indeterminado, a partir de [inserir a 
data - data de entrada em vigor da diretiva 
de alteração].

Or. de
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Alteração 710
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 47 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O poder de adoção de atos delegados 
referido nos artigos 24.º, alínea a), 25.º, 
n.º 5, 26.º, 31.º, n.º 2, 34.º, n.º 2, 40.º, n.º 1, 
49.º, n.º 3 e 49.º-B, n.º 3, obriga a 
Comissão a consultar os 
Estados-Membros e as partes 
interessadas, as quais podem abranger as 
autoridades competentes e os órgãos 
representativos, antes da adoção do ato 
delegado.

Or. en

Alteração 711
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 47
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2, no artigo 4.º-A, n.º 7, no 
artigo 4.º-B, n.º 2, no artigo 20.º, no artigo 
21.º-A, n.º 3, no artigo 24.º, n.º 4, no artigo 
25.º, n.º 5, no artigo 26.º, n.º 2, no artigo 
31.º, n.ºs 2 e 7, no artigo 34.º, n.ºs 2 e 4, no 
artigo 35.º, n.º 4, no artigo 38.º, n.ºs 1 e 4, 
no artigo 40.º, n.ºs 1 e 4, no artigo 44.º, 
n.ºs 2 e 4, no artigo 46.º, n.º 4, no artigo 
49.º-A, n.º 3, e no artigo 49.º-B, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação põe termo à

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2, no artigo 4.º-A, n.º 7, no 
artigo 20.º, no artigo 21.º-A, n.º 3, no artigo 
25.º, n.º 5, no artigo 26.º, n.º 2, no artigo 
31.º, n.º 2, no artigo 34.º, n.º2, no artigo 
35.º, n.º 4, no artigo 38.º, n. 4, no artigo 
40.º, n.º 1, no artigo 44.º, n.º2, no artigo 
46.º, n.º 4 e no artigo 49.º-A, n. 3, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
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delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada, mas não afeta os atos 
delegados já em vigor.

publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada, mas não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. de

Alteração 712
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

Este ponto é suprimido.

Or. de

Justificação

A modernização da diretiva deve igualmente ajudar a simplificar os procedimentos e a torná-
los mais amigos do utilizador. A superabundância das obrigações de informação contradiz 
este objetivo. As obrigações de informação incluídas no artigo 60.º, que já deram provas, são 
suficientes.

Alteração 713
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 60 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) O artigo 60.º, n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
(1) A partir de [inserir data - período de 
transposição] os Estados-Membros devem 
apresentar bienalmente à Comissão um 
relatório sobre a aplicação da presente 
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diretiva, contendo uma lista das profissões 
regulamentadas nos termos das suas 
disposições legais nacionais. A Comissão 
cria e mantém uma base de dados 
acessível ao público com estas 
informações.

Or. de

Alteração 714
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, nos termos da respetiva 
legislação nacional, uma lista das 
profissões regulamentadas existentes, até 
[inserir data - fim do período de 
transposição]. Qualquer alteração a esta 
lista de profissões regulamentadas deve 
igualmente ser comunicada sem demora à 
Comissão. A Comissão cria e mantém uma 
base de dados acessível ao público com 
estas informações.

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, nos termos da respetiva 
legislação nacional, uma lista das 
profissões regulamentadas existentes no 
respetivo território, até [inserir data - fim 
do período de transposição]. Qualquer 
alteração a esta lista de profissões 
regulamentadas deve igualmente ser 
comunicada sem demora à Comissão. A 
Comissão cria e mantém uma base de 
dados acessível ao público com estas 
informações.

Or. en

Alteração 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Artigo 59 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, nos termos da respetiva 
legislação nacional, uma lista das 
profissões regulamentadas existentes, até 
[inserir data - fim do período de 
transposição]. Qualquer alteração a esta 
lista de profissões regulamentadas deve 
igualmente ser comunicada sem demora à 
Comissão. A Comissão cria e mantém uma 
base de dados acessível ao público com 
estas informações.

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, nos termos da respetiva 
legislação nacional, uma lista das 
profissões regulamentadas existentes, até 
[inserir data - fim do período de 
transposição]. Qualquer alteração a esta 
lista de profissões regulamentadas deve 
igualmente ser comunicada sem demora à 
Comissão. A Comissão cria e mantém uma 
base de dados, acessível ao público, das 
profissões regulamentadas, incluindo 
uma descrição geral das atividades 
abrangidas por cada profissão.

Or. en

Justificação

O âmbito das profissões pode deferir entre os Estados-Membros. Seria difícil de saber se é 
feita referência à mesma profissão olhando apenas para o seu nome.

Alteração 716
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem verificar 
se, de acordo com os respetivos sistemas 
jurídicos, os requisitos que limitam o 
acesso a uma profissão ou o seu exercício 
aos titulares de uma qualificação 
profissional específica, incluindo o uso do 
título profissional e as atividades 
profissionais autorizadas sob esse título, 
são compatíveis com os seguintes 
princípios:

2. Os Estados-Membros devem verificar 
se, de acordo com os respetivos sistemas 
jurídicos, os requisitos, de acordo com os 
respetivos sistemas jurídicos, que limitam 
o acesso a uma profissão ou o seu exercício 
aos titulares de uma qualificação 
profissional específica, incluindo o uso do 
título profissional e as atividades 
profissionais autorizadas sob esse título, 
que o artigo refere como "requisitos", são 
compatíveis com os seguintes princípios:
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Or. en

Alteração 717
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os requisitos não podem ser direta ou 
indiretamente discriminatórios em razão 
da nacionalidade ou da residência;

(a) Os requisitos não podem ser direta ou 
indiretamente discriminatórios com base 
na nacionalidade ou na residência;

Or. en

Alteração 718
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os requisitos têm de ser justificados por 
uma razão imperiosa de interesse geral;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 719
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os requisitos têm de ser justificados por 
uma razão imperiosa de interesse geral;

(b) Os requisitos têm de ser justificados por 
uma razão imperiosa de interesse geral, tal 
como definido no artigo 3.º, n.º 1, ponto n 
(novo);

Or. en

Alteração 720
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 1 é igualmente aplicável às 
profissões regulamentadas num 
Estado-Membro por uma associação ou 
organização na aceção do artigo 3.º, n.º 2, 
bem como aos requisitos relacionados com 
a necessidade de ser membro dessa 
associação ou organização.

3. O n.º 1 é igualmente aplicável às 
profissões regulamentadas num 
Estado-Membro por uma associação ou 
organização na aceção do artigo 3.º, n.º 2, 
bem como aos requisitos de adesão a essas 
associações ou organizações.

Or. en

Alteração 721
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até [inserir data - fim do período de 
transposição], os Estados-Membros devem 
fornecer informações sobre os requisitos 
que tencionam manter e indicar as razões 

4. Os Estados-Membros devem fornecer 
informações sobre os requisitos que 
tencionam manter e indicar as razões pelas 
quais consideram que esses requisitos estão 
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pelas quais consideram que os seus
requisitos estão em conformidade com o 
n.º 2. Os Estados-Membros devem também 
fornecer informações sobre os requisitos 
que introduziram posteriormente e indicar 
as razões pelas quais consideram que estes 
requisitos estão em conformidade com o 
n.º 2 no prazo de seis meses após a adoção 
da medida.

em conformidade com o n.º 2. Os 
Estados-Membros devem também fornecer 
informações sobre os requisitos que 
introduziram posteriormente e indicar as 
razões pelas quais consideram que estes 
requisitos estão em conformidade com o 
n.º 2 no prazo de seis meses após a adoção 
da medida.

Or. en

Alteração 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 49 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 61 – parágrafo 3 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Todos os anos, até 31 de março o mais 
tardar, cada Estado-Membro deve enviar 
à Comissão o número de profissionais de 
saúde relacionados com as profissões 
constantes do capítulo III, evitando assim 
ameaçar o bom funcionamento do 
respetivo sistema público de saúde. A 
Comissão deve elaborar uma lista dos 
números e enviá-la aos Estados-Membros. 
Se o número de qualificações 
profissionais reconhecidas pelos 
Estados-Membros de acolhimento for 
alcançado todos os anos, os 
Estados-Membros de origem podem 
derrogar o Capítulo I da presente diretiva.

Or. en

Alteração 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 50-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Anexo V – V.1 – ponto 1.1.3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) O Anexo V, ponto 5.1.3., passa a 
ter a seguinte redação:
5.1.3 Tipos das especializações em 
medicina – Exigências mínimas em 
termos de duração e conteúdo

Or. de

Justificação

Deve ser elaborada a nível europeu, no que diz respeito à duração e conteúdo dos estudos, 
uma definição única dos requisitos para exercer como médico ou médico especialista, a fim 
de garantir um controlo uniforme dos conhecimentos, aptidões e competências profissionais 
gerais. Para o desenvolvimento dos critérios a Comissão deve contar com a perícia das 
associações profissionais. A presente alteração pretende lançar a discussão sobre as medidas 
de normalização relevantes.


