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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o regulamento 
relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado 
Interno
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0883),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 46.º, 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0512/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Senado francês, no âmbito do 
Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, que afirma que o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre a aplicação da 
Diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (2005/36/CE )1.

– Tendo em conta a audição pública da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores subordinada ao tema "Crescimento e mobilidade: Modernizar a Diretiva 
relativa ao Reconhecimento das Qualificações Profissionais", de 25 de abril de 2012,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu2,

– Tendo em conta o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados3,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

                                               
1 Textos Aprovados da mesma data, P7_TA(2011)0490.
2 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
3 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

Dada a reduzida mobilidade e a natureza da profissão de notário em termos de liberdade de 
estabelecimento e do seu papel de representante do ministério público na maioria dos 
Estados-Membros, não é necessário introduzir disposições específicas.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

Cf. justificação ao Título do Capítulo III, do Título III.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de aumentar a mobilidade dos 
médicos especialistas que tenham já obtido 
uma qualificação de médico especialista e 
frequentem posteriormente outra formação 
de especialização, os Estados-Membros 
devem poder conceder isenções de alguns 
elementos da formação se o médico já os 
tiver concluído durante o anterior programa 
de formação de médico especialista desse
Estado-Membro, abrangido pelo regime de 
reconhecimento automático.

(14) A fim de aumentar a mobilidade dos 
médicos especialistas que tenham já obtido 
uma qualificação de médico especialista e 
frequentem posteriormente outra formação 
de especialização, os Estados-Membros 
devem poder conceder isenções de alguns 
elementos da formação se o médico já os 
tiver concluído durante o anterior programa 
de formação de médico especialista de um
Estado-Membro, abrangido pelo regime de 
reconhecimento automático.

Or. fr

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) O funcionamento do regime de 
reconhecimento automático depende da 
confiança nas condições de formação que 
estão na base das qualificações dos 
profissionais. Assim, importa que as 
condições mínimas de formação dos 
arquitetos reflitam os novos 
desenvolvimentos na formação em 
arquitetura, nomeadamente a reconhecida 
necessidade de completar a formação 
académica com experiência profissional 
sob a orientação de arquitetos qualificados. 
Ao mesmo tempo, as condições mínimas
de formação devem ser suficientemente 
flexíveis a fim de não limitarem 
indevidamente a capacidade dos Estados-
Membros para organizarem os seus 
sistemas educativos.

(17) O funcionamento do regime de 
reconhecimento automático depende da 
confiança nas condições de formação que 
estão na base das qualificações dos 
profissionais. Assim, importa que as 
condições de formação dos arquitetos 
reflitam os novos desenvolvimentos na 
formação em arquitetura, nomeadamente a 
reconhecida necessidade de completar a 
formação académica com experiência 
profissional sob a orientação de arquitetos 
qualificados. Ao mesmo tempo, as 
condições de formação devem ser 
suficientemente flexíveis a fim de não 
limitarem indevidamente a capacidade dos 
Estados-Membros para organizarem os 
seus sistemas educativos.

Or. fr

Justificação

Cf. justificação ao Título do Capítulo III, do Título III.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

Convém definir com precisão quais os estágios em causa, que podem não ser, 
necessariamente, remunerados.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os Estados-
Membros tenham já acionado o mecanismo 
de alerta previsto na Diretiva 2006/123/CE. 
Se um profissional, por força de uma ação 
disciplinar ou condenação penal, perder o 
direito de exercer a sua profissão ou no 
caso de recurso tentado ou efetivo a 
fraude aquando do pedido de 
reconhecimento das qualificações, os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto.  Este alerta deve ser ativado 
sem demora através do IMI, 
independentemente de o profissional ter 
exercido qualquer um dos direitos previstos 
na Diretiva 2005/36/CE ou de ter solicitado 
o reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

Or. fr

Justificação

O mecanismo de alerta em caso de retirada do direito de exercício deve ser completado por 
uma alerta, no caso de profissionais que tenham recorrido a tentativas de fraude.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Cumpre assegurar um processo de adoção de atos delegados transparente e baseado na 
concertação.
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Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a certas  
profissões regulamentadas e ao acesso a 
estágios profissionais que façam parte de 
um programa de formação de uma 
profissão regulamentada, quer 
condicione, quer não, o direito ao 
exercício, bem como ao reconhecimento
desses estágios profissionais realizados 
noutro Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

O acesso parcial não deveria aplicar-se a todas as profissões por motivos de saúde e de 
segurança pública. Para além disso, convém definir com precisão quais os estágios em 
causa, que podem não ser, necessariamente, remunerados.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

2) No artigo 2.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

2) No artigo 2.º, os n.ºs 1 e 2 passam a ter 
a seguinte redação:

Or. fr

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

Convém definir com precisão quais os estágios em causa, que podem não ser,  
necessariamente, remunerados.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i) – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

i) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redação:

i) As alíneas f) e h) passam a ter a seguinte 
redação:
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Or. fr

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 
em causa num Estado-Membro;»

f) "Experiência profissional": o exercício 
efetivo e lícito, sem restrição, a tempo 
inteiro ou equivalente a tempo parcial, da 
profissão em causa num Estado-Membro;»

h) "Prova de aptidão": um teste que 
incidirá [...] sobre os conhecimentos, as 
capacidade e as competências
profissionais do requerente, efetuado 
pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento com a 
finalidade de avaliar a aptidão do 
requerente para exercer uma profissão 
regulamentada nesse Estado-Membro.
Para permitir a realização desse teste, as 
autoridades competentes elaborarão 
uma lista das matérias que, com base 
numa comparação entre a formação 
exigida no Estado-Membro a que 
pertencem e a formação recebida pelo 
requerente, não estejam abrangidas pelo 
diploma ou outro (s) título (s) de 
formação apresentado (s) pelo 
requerente.
A prova de aptidão deverá ter em 
consideração o facto de o requerente ser 
um profissional qualificado no 
Estado-Membro de origem ou de 
proveniência. A prova incidirá sobre 
matérias a escolher de entre as matérias 
incluídas na lista, cujo conhecimento 
constitua condição essencial para poder 
exercer a profissão no Estado-Membro 
de acolhimento. A prova poderá 
igualmente incluir o conhecimento das 
regras deontológicas aplicáveis às 
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atividades em causa no Estado-Membro 
de acolhimento.
As regras da prova de aptidão serão 
estabelecidas pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento, que fixarão também o 
estatuto de que beneficiará nesse Estado 
o requerente que aí deseje preparar-se 
para a prova de aptidão;

Or. fr

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

j) «Estágio profissional no âmbito de um 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada»: o exercício sob 
orientação de atividades remuneradas, ou 
não, tendo em vista o acesso a uma 
profissão regulamentada concedido após 
aprovação em exame;

Or. fr

Justificação

Convém definir com precisão quais os estágios em causa, que podem não ser,  
necessariamente, remunerados.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

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

educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as competências, em 
termos de conhecimentos, aptidões e de
ética profissional.».

Or. fr

Justificação

Adaptação à definição geralmente aceite de “competências profissionais”.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

Cf. alteração ao Título do Capítulo III, do Título III.

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-B) «Créditos ECTS»: créditos que 
expressam a quantidade de trabalho 
exigida por cada módulo relativamente ao 
volume global de trabalho necessário para 
concluir um ano completo de estudos no 
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contexto do sistema ECTS de acumulação 
de créditos, num quadro de transparência 
e de comparabilidade dos diplomas; este 
volume de trabalho inclui, não só 
palestras, trabalhos práticos e seminários, 
estágios, investigações ou trabalhos de 
campo, como também trabalho pessoal, 
exames e outros modos de avaliação; no 
âmbito do ECTS, 60 créditos representam 
o volume de trabalho de um ano letivo e 
30 créditos um semestre.

Or. fr

Justificação

Visto que a proposta de modificação introduz a referência aos créditos ECTS, cumpre 
defini-los.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Cumpre precisar a natureza voluntária da introdução da carteira profissional.
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Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia e, em qualquer caso, 
devem ser de nível comparável às taxas 
cobradas no âmbito dos procedimentos 
previstos nos títulos II e III da presente 
diretiva. Caso estes princípios não sejam 
respeitados, a Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista à definição 
dos critérios de cálculo e distribuição das 
taxas.

Or. fr

Justificação

A escolha do processo de reconhecimento através da carteira profissional não deve redundar 
em custos adicionais para o requerente.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

Na primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo de processamento deve 
ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C - título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Na primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo de processamento deve 
ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço. 
Além disso, há que voltar a introduzir o princípio da renovação anual da declaração, para 
que os Estados-Membros de acolhimento sejam devidamente informados da presença de 
prestadores de serviços no seu território.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Há que voltar a introduzir o princípio da renovação anual da declaração, para que os 
Estados-Membros de acolhimento sejam devidamente informados da presença de prestadores 
de serviços no seu território.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D - título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Na primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo de processamento deve 
ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço.

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE494.470v01-00 24/62 PR\909378PT.doc

PT

acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês.

acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de cinco semanas.

Or. fr

Justificação

Na primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo de processamento deve 
ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Na primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo de processamento deve 
ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

No quadro da prorrogação dos prazos, há que assegurar que o requerente é informado 
regularmente sobre o estado do seu pedido. Além disso, o mecanismo de reconhecimento 
tácito evita pedidos de tratamento inadequados por parte do Estado-Membro de acolhimento, 
embora não constitua, de forma alguma, uma validação definitiva, visto que a autoridade de 
acolhimento pode suspendê-la, caso necessite de informações adicionais.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 

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

de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva. 
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados imediatamente de quaisquer 
atualizações efetuadas pelas autoridades 
competentes em causa.

Or. fr

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n. º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 

2. Os Estados-Membros podem recusar a 
aplicação do princípio de acesso parcial a 
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imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

determinadas profissões, se tal rejeição for 
justificada por uma razão imperiosa de 
interesse geral, e desde que assegure a 
realização do objetivo prosseguido e não 
vá além do estritamente necessário.

Or. fr

Justificação

Se é aceite que o princípio do acesso parcial não se deve aplicar por razões imperiosas de 
interesse geral, nomeadamente, a proteção da saúde e a segurança pública, então esta 
medida deve ser aplicável, de maneira geral, a toda uma profissão e não com base em 
exames casuísticos.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A experiência exigida pode ser insuficiente em caso de exercício da profissão a tempo 
parcial.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) O prestador de serviços tiver 
previamente concluído um contrato com o 
destinatário do serviço fora do 
Estado-Membro de acolhimento, desde 
que a residência habitual do destinatário do 
serviço se situe fora do Estado-Membro de 
acolhimento e a profissão não conste da 
lista referida no artigo 7.º, n.º 4.».

Or. fr

Justificação

A redação atual é difícil de aplicar na prática.

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) No nº 2, o segundo parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
« O caráter temporário e ocasional da 
prestação será avaliado caso a caso, 
nomeadamente em função da respetiva 
duração, frequência, periodicidade e 
continuidade, não podendo o prestador de 
serviços exercer mais de metade da sua 
atividade anual regular no 
Estado-Membro de acolhimento.»

Or. fr

Justificação

O exercício temporário deve ser limitado a um certo período de tempo, de modo a 
impossibilitar que os procedimentos de estabelecimento sejam contornados.
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Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 - subalínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
«4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.».

Or. fr

Justificação

Dada a reduzida mobilidade e a natureza da profissão de notário em termos de liberdade de 
estabelecimento e do seu papel de representante do ministério público na maioria dos 
Estados-Membros, não é necessário introduzir disposições específicas.

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Certas profissões com um papel importante na proteção da saúde pública não são 
necessariamente reconhecidas como profissões no setor da saúde.
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Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a) –subalínea ii-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditada a seguinte alínea f-A):
f-A) Prova de um seguro garantindo a 
responsabilidades civil profissional do 
prestador de serviços pelo serviços 
prestados no território do Estado-Membro 
de acolhimento.

Or. fr

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.° 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança públicas 
e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão ou mediante os certificados ou os 
títulos emitidos com base nos 
procedimentos previstos nos artigos 49.º-A 
e 49.º-B. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
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subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Or. fr

Justificação

O reconhecimento de competências ao abrigo dos mecanismos previstos nos artigos 49.º-A e  
49.º-B pode ser uma ferramenta eficaz para avaliar o nível de um profissional.

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a saúde 
ou a segurança públicas. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.».

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a saúde 
ou a segurança públicas. O 
Estado-Membro de acolhimento pode ter, 
nomeadamente, em conta os títulos ou os 
certificados obtidos no âmbito dos 
procedimentos referidos nos artigos 
49.º-A e 49.º-B. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.
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Or. fr

Justificação

O reconhecimento de competências ao abrigo dos mecanismos previstos nos artigos 49.º-A e  
49.º-B pode ser uma ferramenta eficaz para avaliar o nível de um profissional.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento pode 
recusar o acesso à profissão e o seu 
exercício aos titulares de uma declaração 
de competência ou de um título de 
formação que não seja de um nível pelo 
menos imediatamente inferior ao exigido 
no Estado-Membro de acolhimento, se a 
qualificação nacional exigida para exercer 
a profissão no seu território for classificada 
nos termos das alíneas d) ou e) do 
artigo 11.º.».

Or. fr

Justificação

Reintrodução de uma disposição para evitar diferenças de nível desproporcionadas.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
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Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, nomeadamente, 
no que respeita à lei a aplicar.».

Or. fr

Justificação

Dada a reduzida mobilidade e a natureza da profissão de notário em termos de liberdade de 
estabelecimento e do seu papel de representante do ministério público na maioria dos 
Estados-Membros, não é necessário introduzir disposições específicas.

Alteração 45  
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto  14-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Capítulo III, título e disposições

Texto da Comissão Alteração

14-A ) O título do capítulo III passa a ter 
a seguinte redação:
Reconhecimento com base na 
coordenação das condições [...] de 
formação
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
capítulo III do texto legislativo em apreço; 
a sua adoção impõe adaptações técnicas 
em todo o texto.)

Or. fr

Justificação

As exigências em matéria de formação nas quais assenta o princípio do reconhecimento 
automático não devem ser consideradas como critérios mínimos, mas como uma base comum 
tendente a evoluções regulares visando elevados padrões de qualidade. 

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21



PE494.470v01-00 34/62 PR\909378PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

15) São suprimidos os n.ºs 4, 6 e 7 do 
artigo 21.º.

15) São suprimidos o n.º 4, o n.º 6, 
segundo e terceiro parágrafos, e o n.º 7 do 
artigo 21.º

Or. fr

Justificação

O primeiro parágrafo do n.º 6 deve ser reintroduzido face à sua importância capital para 
todo o sistema de reconhecimento automático dos diplomas.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 17 – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

17) No artigo 22.º, é aditado o segundo 
parágrafo seguinte:

17) No artigo 22.º, são aditados a alínea c) 
e o segundo parágrafo seguintes:

Or. fr

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 

c) Os Estados-Membros devem garantir 
que as instituições que asseguram uma 
dessas formações sejam submetidas, pelo 
menos de cinco em cinco anos a contar 
[data de entrada em vigor da presente 
diretiva], a uma avaliação da 
conformidade dos requisitos de formação 
por um organismo inscrito no registo 
EQAR (Quality Assurance Europeia 
Register), o qual transmite os resultados 
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profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.».

ao Estado-Membro em causa e à 
Comissão.

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis de avaliação para fins de 
otimização dos sistemas de 
desenvolvimento profissional contínuo 
relativos às profissões de médico, médico 
especialista, enfermeiro responsável por 
cuidados gerais, dentista, dentista 
especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico.».

Or. fr

Justificação

A diretiva pode também introduzir um mecanismo de controlo da qualidade das formações 
dispensadas pelos estabelecimentos no que toca aos requisitos estabelecidos pela diretiva, a 
fim de evitar qualquer dúvida quanto ao verdadeiro valor das formações seguidas. Além 
disso, cumpre precisar o objetivo dos relatórios de avaliação da formação contínua.

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nº 2 passa a ter a seguinte 
redação:
"2. A formação médica especializada 
compreende um ensino teórico e prático 
e de ética profissional ministrado numa 
universidade ou num hospital 
universitário ou, se for caso disso, num 
estabelecimento de cuidados de saúde 
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reconhecido para o efeito pelas 
autoridades ou organismos competentes.
Os Estados-Membros velarão por estas 
formações médicas especializadas tenham 
uma duração de, pelo menos, cinco anos, 
que pode igualmente ser expressa em 
créditos ECTS. A formação efetua-se sob 
a orientação das autoridades ou 
organismos competentes. Inclui uma 
participação pessoal do médico 
candidato a especialista na atividade e 
nas responsabilidades dos serviços em 
causa.

Or. fr

Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação de médicos especialistas.

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 - subalínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 3-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada se a parte 
da formação em causa tiver já sido 
realizada durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro. 
Os Estados-Membros devem assegurar que 
a dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

Os Estados-Membros podem estabelecer, 
nas respetivas legislações nacionais, 
dispensas parciais de partes da formação 
médica especializada se a parte da 
formação em causa tiver já sido realizada 
durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional. Os Estados-Membros 
devem assegurar que a dispensa concedida 
não vá além de um terço da duração 
mínima dos ciclos de formação médica 
especializada referidos no ponto 5.1.3 do 
anexo V.

Or. fr
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Justificação

Um Estado-Membro deve poder reconhecer a formação parcial obtida num outro 
Estado-Membro.

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação dos
períodos mínimos de formação referidos
no ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.».

5. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação das
exigências de formação referidas no 
ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.».

Or. fr

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 20 – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

20) No artigo 26.º, o segundo parágrafo
passa a ter a seguinte redação:

20) O artigo 26.º passa a ter a seguinte 
redação:

Or. fr

Alteração 53  
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 20
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 26 – parágrafo 2



PE494.470v01-00 38/62 PR\909378PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

«A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.1.3 do 
anexo V, novas especializações médicas 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.».

Os títulos de formação de médico 
especialista referidos no artigo 21.º são os 
que, sendo emitidos ou reconhecidos pelas 
autoridades ou organismos competentes 
indicados no ponto 5.1.2 do Anexo V, 
correspondam, para a formação 
especializada em causa, às denominações 
em vigor nos diferentes Estados-Membros 
e figuram no ponto 5.1.3 do Anexo V.
«A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.1.3 do 
anexo V, novas especializações médicas 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.».

Or. fr

Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação de médicos especialistas.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 - subalínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e 
técnico.».

«A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico, 
bem como ao desenvolvimento e à 
evolução do papel da profissão.».

Or. fr
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Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação dos enfermeiros.

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«A formação de enfermeiro responsável 
por cuidados gerais compreende, pelo 
menos, três anos de estudos consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.».

«A formação de enfermeiro responsável 
por cuidados gerais compreende, pelo 
menos, três anos de estudos, que podem 
igualmente ser expressos em créditos 
ECTS equivalentes, consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros poderão 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

Or. fr

Justificação

Coerência com a introdução da referência aos créditos ECTS para outras formações.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 23-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) É aditado um artigo 33.º-B com a 
seguinte redação:
"Artigo 33.º-B
Disposições transitórias
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A contar de [data de entrada em vigor da 
presente diretiva], os  Estados-Membros 
dispõem de um período de seis anos para 
adaptar o seu sistema de formação às 
novas exigências do artigo 31.º, n.º 1, em 
matéria de duração do ensino geral ".

Or. fr

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

«A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos, que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, representando, pelo menos, 
5000 horas de estudos teóricos e práticos 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

Or. fr

Justificação

Cumpre especificar o número de horas de estudo a efetuar, para não permitir o 
reconhecimento das formações a tempo parcial, que se  podem revelar incompletas.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 27 – alínea b-A (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b-A) O nº 3 passa a ter a seguinte 
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redação:
"3. A formação de parteira garante que 
o interessado adquiriu os conhecimentos 
e as competências seguintes:
a) Conhecimentos adequados das 
ciências em que assentam as atividades 
de parteira, designadamente de 
obstetrícia, de ginecologia e de 
neonatologia;
b) Conhecimentos adequados da 
deontologia e da legislação profissional;
c) Conhecimentos aprofundados das 
funções biológicas, da anatomia e da 
fisiologia, da psicologia e da farmacologia 
no domínio da obstetrícia do recém-
nascido, bem como conhecimentos das 
relações existentes entre o estado de 
saúde e o ambiente físico e social do ser 
humano e do seu comportamento;
d) Experiência clínica adequada obtida 
em estabelecimentos aprovados, sob a 
orientação de pessoal qualificado em 
obstetrícia;
e) Compreensão adequada da formação 
do pessoal de saúde e experiência de 
colaboração com este pessoal”.”

Or. fr

Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação das parteiras..

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos;

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos, que conte, pelo 
menos, com 5000 horas de ensino teórico 
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e prático, que podem igualmente ser 
expressos em créditos ECTS equivalentes;

Or. fr

Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação das parteiras e coerência com a 
introdução da referência aos créditos ECTS para outras formações.

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, dois anos ou 3600 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do 
anexo V;

b) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, dois anos ou 3600 horas, que 
podem igualmente ser expressas em 
créditos ECTS equivalentes, subordinada à 
posse do título de formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais constante 
do ponto 5.2.2 do anexo V;

Or. fr

Justificação

Coerência com a introdução da referência aos créditos ECTS para outras formações.

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, 18 meses ou 3000 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do anexo V 
e seguida de uma prática profissional de 

c) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, 18 meses ou 3000 horas, que 
podem igualmente ser expressas em 
créditos ECTS equivalentes, subordinada à 
posse do título de formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais constante 
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um ano, pela qual tenha sido emitido um 
certificado nos termos do n.º 2.».

do ponto 5.2.2 do anexo V e seguida de 
uma prática profissional de um ano, pela 
qual tenha sido emitido um certificado nos 
termos do n.º 2.».

Or. fr

Justificação

Coerência com a introdução da referência aos créditos ECTS para outras formações.

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

28-A) O artigo 42º passa a ter a seguinte 
redação:
"Artigo 42.º
Exercício das atividades profissionais de 
parteira
1. O disposto na presente secção é 
aplicável às atividades independentes de 
parteira definidas por cada Estado-
Membro, sem prejuízo do disposto n.º 2, 
exercidas sob os títulos profissionais 
enumerados no ponto 5.5.2 do Anexo V.
2. Os Estados-Membros assegurarão que 
as parteiras estejam habilitadas, pelo 
menos, para o acesso e o exercício das 
seguintes atividades:
a) Informar e aconselhar corretamente 
em matéria de saúde reprodutiva 
feminina, inclusive em matéria de 
planeamento familiar;
b) Diagnosticar a gravidez, avaliar vigiar 
a gravidez normal, efetuar os exames 
necessários à vigilância da evolução da 
gravidez normal

c) Aconselhar e prescrever os exames 
necessários ao diagnóstico mais precoce 
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possível da gravidez de risco;
d) Estabelecer programas de preparação 
para a paternidade e de preparação 
completa para o parto;
e) Assistir a parturiente durante o 
trabalho de parto e o nascimento e vigiar 
o estado do feto in utero pelos meios 
clínicos e técnicos apropriados;
f) Fazer o parto normal quando se trate 
de apresentação de cabeça incluindo, se 
for necessário, a episiotomia, bem como 
as suturas e, em caso de urgência, do 
parto em caso de apresentação pélvica;
g) Detetar na mãe ou no filho sinais 
reveladores de anomalias que exijam a 
intervenção de um profissional de saúde 
especializado e auxiliar este último em 
caso de intervenção; tomar as medidas 
de urgência que se imponham na 
ausência do médico, designadamente a 
extração manual da placenta, 
eventualmente seguida de revisão 
uterina manual;
h) Examinar e assistir o recém-nascido; 
tomar todas as iniciativas que se 
imponham em caso de necessidade e 
praticar, se for caso disso, a reanimação 
imediata;
i) Cuidar da parturiente, vigiar o 
puerpério e dar todos os conselhos 
necessários para tratar do recém-
nascido, garantindo-lhe as melhores 
condições de evolução;
j) Executar os tratamentos prescritos 
pelo médico e prescrever os 
medicamentos necessários no âmbito da 
prática profissional das parteiras;
k) Redigir todos os documentos clínicos e 
legais necessários.

Or. fr
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Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação das parteiras.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
prático, seis meses de estágio em farmácia
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Or. fr

Justificação

Visto que a organização das formações diferem de um Estado-Membro para outro, há que 
deixar uma margem de autonomia.

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 31 – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

31) No n.º 2 do artigo 45.º, é aditada a 
alínea h) seguinte:

31) O artigo 45.º, n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Or. fr

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 31
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.° 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Notificação de reações adversas a 
produtos farmacêuticos às autoridades 
competentes.».

2. Os Estados-Membros assegurarão que 
os titulares de um título de formação em 
farmácia, de nível universitário ou 
reconhecido como equivalente, que 
satisfaça as condições do artigo 44.º, 
estejam habilitados, pelo menos, para o 
acesso e o exercício das atividades 
seguintes, sob reserva, se for caso disso, 
da exigência de experiência profissional 
complementar:
a) Preparação da forma farmacêutica dos 
medicamentos;
b) Fabrico e controlo de medicamentos;
c) Controlo de medicamentos num 
laboratório de ensaio de medicamentos;
d) Armazenamento, conservação e 
distribuição de medicamentos na fase do 
comércio por grosso;
e) Aprovisionamento, preparação, 
controlo, armazenamento e distribuição 
de medicamentos seguros e de qualidade 
nas farmácias abertas ao público;
f) Preparação, ensaio, armazenamento e 
distribuição de medicamentos em 
hospitais;
g) Acompanhamento de tratamentos 
medicamentosos e difusão de informações 
e conselhos sobre os medicamentos e as 
questões relacionadas com a saúde;
h) Notificação de reações adversas a 
produtos farmacêuticos às autoridades 
competentes;

i) Acompanhamento personalizado dos 
pacientes em situação de automedicação;
j) Contribuição para campanhas de saúde 
pública institucionais;

Or. fr
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Justificação

Atualização das disposições em matéria de formação dos farmacêuticos.

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:

Or. fr

Justificação

A referência aos créditos ECTS deve incidir na formação teórica.

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro ou o seu equivalente 
expresso em créditos de ensino ECTS
numa universidade ou estabelecimento de 
ensino comparável, formação que deve ser 
comprovada pela aprovação num exame de 
nível universitário que confira uma 
qualificação formal, e um estágio 
profissional remunerado de pelo menos 
dois anos para a formação prática que 
confira uma qualificação profissional;
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Or. fr

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro ou o seu equivalente 
expresso em créditos de ensino ECTS
numa universidade ou estabelecimento de 
ensino comparável, formação que deve ser 
comprovada pela aprovação num exame de 
nível universitário que confira uma 
qualificação formal, e um estágio 
profissional remunerado de pelo menos 
dois anos para a formação prática que 
confira uma qualificação profissional;

Or. fr

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de um arquiteto ou de uma 
pessoa ou organismo designado para o 
efeito por uma autoridade competente que 
procedeu a uma verificação adequada da 
sua capacidade para ministrar formação 
prática. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado emitido por uma autoridade 
competente, que acompanha o título de 
formação formal.
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Or. fr

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 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 
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 que 
toda e qualquer verificação dos 
conhecimentos linguísticos seja efetuada 
sob controlo de 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. fr

Justificação

O conceito de verificação é mais flexível do que o de controlo e a autoridade competente deve 
ter a possibilidade de delegar a organização desta verificação.

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 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 

No caso das profissões com impacto em 
matéria de saúde pública e na segurança 
dos doentes os Estados-Membros podem 
conceder às autoridades competentes o 
direito de verificar as competências 
linguísticas abrangendo todos os 
profissionais em causa. A verificação dos 
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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.

conhecimentos linguísticos 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 de segurança dos doentes e da 
proteção da saúde pública.

Or. fr

Justificação

O conceito de verificação é mais flexível do que o de controlo e a autoridade competente deve 
ser a única habilitada a pedi-la. Além disso, é necessário definir o âmbito destas verificações.

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 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 limitado ao conhecimento 
de uma das línguas oficiais do 
Estado-Membro, escolhida pelo 
profissional em causa e 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

Justificação

O conceito de verificação é mais flexível do que o de controlo. 

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 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 
remunerado

Or. fr

Justificação

Convém definir com precisão quais os estágios em causa, que podem não ser,  
necessariamente, remunerados.

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 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 que faça parte do 
programa de formação de uma profissão 
regulamentada, quer condicione, quer 
não o direito ao exercício, realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.».

Or. fr

Justificação

Convém definir com precisão quais os estágios em causa, que podem não ser,  
necessariamente, remunerados.

Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 39-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

39-A) (39-A) Ao título IV, é aditado um 
artigo 55.º-B com a seguinte redação:
"Artigo 55.º-B
Controlo em caso de não-exercício 
prolongado
No caso de um profissional, cujas 
qualificações tenham sido reconhecidas e 
se encontrem elencadas nos pontos 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2, e 5.7.1, mas que não possa 
atestar o exercício efetivo da profissão nos 
quatro anos anteriores ao pedido de 
estabelecimento ou renovação da 
declaração, o Estado-Membro de 
acolhimento pode, em caso de dúvidas 
concretas sobre o nível de conhecimentos, 
competências e capacidades, que possam 
representar um risco para os doentes ou 
consumidores, permitir que a autoridade 
competente exija controlos adicionais, 
desde que estes sejam proporcionados, 
não discriminatórios e não representam 
qualquer custo para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

Or. fr

Justificação

Tendo em vista  o direito ao exercer de uma profissão e para a garantir um elevado nível de 
segurança dos doentes e dos consumidores, deve ser previsto um mecanismo de verificação 
das competências, no caso de profissionais que tenham visto a sua qualificação reconhecida 
no passado, mas não tenham exercido a profissão durante um período prolongado.

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 41
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.º 2
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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 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 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*).

Or. fr

Justificação

As autoridades só devem ser avisadas se os factos puderem conduzir a uma retirada do 
direito de exercício da profissão.

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 41-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

41-A) No artigo 56.º, é aditado o seguinte 
nº. 4-A:
"4-A. Com o apoio da Comissão, os 
Estados-Membros garantem às 
autoridades competentes a formação e 
uma assistência adequadas para a 
utilização do sistema IMI e, 
nomeadamente, dos novos procedimentos 
estabelecidos na presente diretiva. "

Or. fr
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Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea a)

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 com uma formação médica de 
base detentor de um dos títulos de 
formação referidos no ponto 5.1.1 do 
anexo V;

Or. fr

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 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) Médico de clínica geral e médico 
especialista detentor de um dos títulos 
referidos nos pontos 5.1.3 e 5.1.4 do 
anexo V;

Or. fr

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.° 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Profissionais que obtiveram o 
reconhecimento em virtude do Título III, 
Capítulo I, e referidos no artigo 10.º, 
alínea b), excluindo os arquitetos. 

Or. fr
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Justificação

O mecanismo de alerta deve ser aplicado a todos os profissionais envolvidos, 
independentemente da forma como obtiveram o reconhecimento das respetivas qualificações.

Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 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 de imediato e, 
em qualquer caso, o mais tardar no prazo 
máximo de 48 horas a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

Or. fr

Justificação

Por razões de segurança, a transmissão das informações deve ser o mais rápida possível.

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As disposições do n.º 1 aplicam-se 
igualmente no caso de profissionais que 
tenham sido persuadidos a recorrer à 
fraude no âmbito do pedido de 
reconhecimento de qualificações.

Or. fr

Justificação

O mecanismo de alerta em caso de retirada do direito de exercício deve ser completado por 
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uma alerta, no caso de profissionais que tenham recorrido a tentativas de fraude.

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações referidas no n.º 1 sejam 
prestadas de forma clara e exaustiva aos 
utilizadores, facilmente acessíveis à 
distância e por via eletrónica e atualizadas.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações referidas no n.º 1 sejam 
prestadas de forma clara e exaustiva aos 
utilizadores, facilmente acessíveis à 
distância e por via eletrónica e atualizadas 
o mais rápido possível.

Or. fr

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 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.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. fr

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
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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 
incitar os balcões únicos a 
disponibilizarem 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.

Or. fr

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 47-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão, no âmbito da 
elaboração de atos delegados, deve tentar 
consultar as partes interessadas, que 
podem ser as autoridades competentes, as 
associações profissionais, os 
representantes de instituições académicas 
e os parceiros sociais.

Or. fr

Justificação

Cumpre assegurar um processo de adoção de actos delegados transparente e baseado na 
concertação.

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
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 
[um ano após a entrada em vigor da 
presente diretiva]. 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. fr

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 60 – n.ºs 3 e 4 (novos)

Texto da Comissão Alteração

48-A. No artigo 60.º, são aditados os n.ºs 3 
e 4 com a seguinte redação:
"3. A contar de [data de entrada em vigor 
da presente diretiva], a Comissão deve, de 
três em três anos, informar o Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os 
resultados da revisão regular das 
disposições do anexo V da presente 
diretiva, de acordo com os objetivos e os 
requisitos de adaptação previstos no 
artigo 24.º, n.º 4, no artigo 25.º, n.º 5, no 
artigo 26.º, n.º 2º, no artigo 31.º, n.ºs 2 e 7, 
no artigo 34.º, n. º s 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, e 
no artigo 46.º, n.º 4.
4. Em [dois anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva], o mais tardar, a 
Comissão apresentará um relatório sobre 
a adequação das disposições específicas 
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previstas no artigo 33.º, n.ºs 2 e 3, e no 
artigo 33.º-A ".

Or. fr

Justificação

A atualização regular das disposições estabelecidas no Anexo V é de suma importância para 
assegurar um elevado nível de formação e garantir a confiança mútua entre os 
Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A mobilidade profissional é um elemento determinante para a competitividade e o emprego na 
Europa e é parte integrante da Estratégia Europa 2020 e do Ato para o Mercado Único. No 
entanto, a mobilidade continua a ser reduzida, devido à ausência de regras claras e simples 
para o reconhecimento das qualificações profissionais, apesar de o quadro jurídico europeu 
remontar aos anos 70. Assim, a grande maioria dos recursos dos cidadãos junto dos centros de 
"SOLVIT" apontam dificuldades de reconhecimento das suas qualificações, tendo em vista o 
exercício da sua profissão noutro Estado-Membro da União.

O direito fundamental à livre circulação ainda não é um dado adquirido e a presente proposta 
legislativa deve contribuir para esse processo mediante a simplificação dos procedimentos 
para os cidadãos que pretendam mudar-se, garantindo, ao mesmo tempo, um elevado nível de 
qualidade e segurança aos consumidores, pacientes, trabalhadores e demais cidadãos da UE e 
reforçando a confiança entre Estados-Membros.

Esta simplificação e confiança passam também  por uma adaptação regular dos requisitos 
comuns de formação das profissões que beneficiam de reconhecimento automático, e, a prazo, 
pelo aumento do número destas profissões, que, atualmente, são apenas sete dentre as mais de 
800 profissões regulamentadas na UE. 

Este processo é concebido em paralelo com o movimento iniciado pelo processo de Bolonha, 
que aproxima progressivamente, e de modo flexível, os critérios e as definições das 
formações, consentindo, todavia, uma total autonomia em matéria de organização aos Estados 
e às instituições envolvidas.  A melhoria do reconhecimento das qualificações deve assentar 
neste acervo e modernizar-se através da consulta e da concertação o mais abertas possível 
entre as autoridades competentes, as associações profissionais, as instituições académicas e os 
parceiros sociais.

Estamos perante um enorme desafio quer para o potencial do mercado único quer para a 
própria existência da cidadania europeia. É neste sentido que a proposta de reformulação foi 
identificada, na sequência da adoção do Ato para o Mercado Único, como uma das doze 
alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua dos cidadãos europeus. 

Esta é a razão que leva a relatora a acolher favoravelmente a proposta da Comissão, que 
contém ideias importantes para enfrentar este desafio, e, designadamente, a criação de uma 
carteira profissional, que defende desde 2007. Cumpre ainda sublinhar o espírito de partilha e 
de escuta entre as instituições e as partes interessadas que presidiu à elaboração da presente 
proposta, o que permitiu a redação de um texto coerente e, de uma maneira geral, bem 
recebido, apesar de importantes questões ainda carecerem de aperfeiçoamento.

FACILITAR AS DILIGÊNCIAS

A relatora saúda a introdução de uma carteira profissional, numa base voluntária. Este 
procedimento, que deve coexistir com o sistema convencional, baseia-se na rede IMI, e é, por 
conseguinte, totalmente desmaterializado. O recurso a este procedimento visa simplificar as 
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diligências quer para os profissionais quer para as autoridades competentes, assegurando, 
simultaneamente, um elevado nível de fiabilidade das informações transmitidas e uma melhor 
comunicação entre os Estados-Membros, o que contribui para o reforço da confiança mútua. 

Contudo, na primeira fase implementação do sistema, o prazo de processamento deve ser 
alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço. 
Deveriam também ser facultados estágios de formação, tendo em vista a utilização dos novos 
recursos do IMI. Além destes aspetos práticos, cumpre sublinhar que a carteira profissional 
europeia pode constituir um importante símbolo e um verdadeiro instrumento de cidadania 
europeia.

Com efeito, as falhas do atual sistema são uma importante fonte de transtornos e de frustração 
para os candidatos à mobilidade. Para os apoiar esses candidatos nas suas diligências, é 
essencial que estes possam dispor de fontes de informação fiáveis e eficazes que permitam 
acelerar os processos. Com esse intuito, a relatora considera que é essencial reforçar o papel 
dos centros de assistência e o alargamento da cobertura de balcões únicos em toda a Europa, 
doravante disponíveis para todos os profissionais.

GARANTIR A QUALIDADE, A FIABILIDADE E  A SEGURANÇA

Um dos principais obstáculos à mobilidade reside na falta de confiança sentida pelos 
consumidores, pelos pacientes, pelas autoridades competentes e pelos profissionais. Esta 
apreensão prende-se com a disparidade das formações, dos métodos, das condições de 
exercício e do desconhecimento destas diferenças. Esta falta de confiança é particularmente 
sensível nas profissões abrangidas pelo reconhecimento automático, embora os requisitos 
mínimos de formação comuns garantam, na teoria, um nível de qualificação adequada. 

A proposta introduz várias pistas para melhorar a situação, nomeadamente através de uma 
maior utilização das possibilidades oferecidas pelo sistema IMI e pela carteira profissional. 
Trata-se, designadamente,  da validação dos documentos pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem e do mecanismo de alerta em caso de retirada do direito de 
exercício da profissão, que deve ser alargado aos profissionais que recorreram à fraude no 
quadro de um pedido de reconhecimento.

De um modo geral, a confiança mútua nos níveis de qualificações pode ser melhorada através 
da atualização e do aumento regulares do nível dos requisitos de formação, o que exige um 
trabalho periódico de consulta das partes interessadas, para se proceder à adaptação dos 
anexos no rigoroso respeito da autonomia organizacional dos programas. 

Como tal, a relatora acolhe favoravelmente as propostas de atualização dos currículos para as 
profissões de enfermeiro, parteira, farmacêutico e arquiteto, sem descurar, porém, as 
dificuldades de adaptação que tal pode gerar em certos Estados-Membros.

No que diz respeito às profissões que não beneficiam de reconhecimento automático, as novas 
disposições relativas ao enquadramento e às provas comuns de formação geram muitas 
expectativas, proporcionais ao fracasso do atual mecanismo de plataforma comum. A relatora 
acredita que estes instrumentos, bem dirigidos e no âmbito de uma ampla consulta, podem 
constituir uma ponte eficaz entre o regime geral e o reconhecimento automático e, 
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consequentemente, facilitar a mobilidade, assegurando, em simultâneo, um elevado nível de 
qualidade e de confiança mútua.

A diretiva pode também introduzir um mecanismo de controlo da qualidade das formações
dispensadas pelos estabelecimentos no que toca aos requisitos estabelecidos pela diretiva, a 
fim de evitar qualquer dúvida quanto ao verdadeiro valor das formações seguidas. 

Assim, tendo em vista o direito de exercício, as verificações linguísticas são uma garantia 
necessária para a segurança dos cidadãos, e, nomeadamente, dos pacientes. O mesmo 
acontece com um mecanismo de controlo da qualidade das formações dispensadas pelos 
estabelecimentos no que toca aos requisitos estabelecidos pela diretiva, a fim de evitar 
qualquer dúvida quanto ao verdadeiro valor das formações seguidas.

Pelo contrário, a relatora entende que disposições como o acesso parcial ou a prorrogação da 
validade da declaração obrigatória para dois anos são suscetíveis de criar situações de dúvida 
e incerteza. Cumpre, pois, permitir que os Estados-Membros recusem o princípio do acesso 
parcial a todas as profissões com implicações em matéria de saúde pública, segurança ou 
vigilância da saúde e, numa primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo 
de processamento deve ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor 
qualidade de serviço.

Num momento de crise financeira, económica e social sem precedentes desde o seu 
nascimento, cabe à Europa impulsionar um novo espírito de dinamismo e de inovação com 
base nos valores da unidade, da diversidade e da solidariedade. Para muitos cidadãos, 
especialmente os jovens, atingidos de forma alarmante pelo desemprego, a mobilidade 
profissional pode ser uma necessidade para garantir um futuro e recuperar a confiança no 
projeto europeu.  

Esta reformulação deve concretizar o objetivo de demonstrar aos Estados-Membros, no 
respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que a legislação europeia, 
ao trazer um verdadeiro valor acrescentado às políticas determinantes para a vida quotidiana 
dos cidadãos, contribui para reforçar a cidadania e a democracia europeias.


