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Alteração 65
Philip Claeys

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O Conselho Europeu reconheceu, na sua 
reunião especial realizada em Tampere, em 
15 e 16 de Outubro de 1999, a necessidade 
de harmonizar as legislações nacionais 
relativas às condições de admissão e de 
residência dos nacionais de países 
terceiros. Neste contexto, declarou em 
particular que a União Europeia deve 
assegurar um tratamento equitativo aos 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no território dos Estados-
Membros e que uma política de integração 
mais determinada deverá ter como 
objectivo assegurar-lhes direitos e
obrigações comparáveis aos dos cidadãos 
da União Europeia. Para este efeito, o 
Conselho Europeu solicitou ao Conselho 
que aprovasse rapidamente os instrumentos 
jurídicos com base em propostas da 
Comissão. A necessidade de realizar os 
objectivos definidos em Tampere foi 
reafirmada pelo Programa da Haia de 4 e 5 
de Novembro de 2004.

2. O Conselho Europeu reconheceu, na sua 
reunião especial realizada em Tampere, em 
15 e 16 de Outubro de 1999, a necessidade 
de harmonizar as legislações nacionais 
relativas às condições de admissão e de 
residência dos nacionais de países 
terceiros. Neste contexto, declarou em 
particular que a União Europeia deve 
assegurar um tratamento equitativo aos 
nacionais de países terceiros que residam 
legalmente no território dos 
Estados-Membros e que uma política de 
integração mais determinada deverá ter 
como objectivo impor-lhes obrigações 
comparáveis aos dos cidadãos da União 
Europeia. Para este efeito, o Conselho 
Europeu solicitou ao Conselho que 
aprovasse rapidamente os instrumentos 
jurídicos com base em propostas da 
Comissão. A necessidade de realizar os 
objectivos definidos em Tampere foi 
reafirmada pelo Programa da Haia de 4 e 5 
de Novembro de 2004.

Or. nl

Alteração 66
Philip Claeys

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. Num mercado de trabalho cada vez 
mais globalizado, a UE deve tornar-se 

Suprimido
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mais atractiva para os trabalhadores de 
países terceiros. Esta iniciativa deve ser 
facilitada por uma simplificação 
administrativa e um acesso mais fácil à 
informação pertinente. Disposições 
relativas a um procedimento único de 
apresentação de pedidos conducente a um 
título combinado que englobe a 
autorização de residência e a autorização 
de trabalho num acto administrativo 
único devem contribuir para simplificar e 
harmonizar as normas divergentes 
actualmente aplicáveis nos Estados-
Membros. Essa simplificação dos 
procedimentos já foi introduzida pela 
maioria dos Estados-Membros e teve 
como resultado um procedimento mais 
eficaz tanto para os migrantes como para 
os seus empregadores, bem como 
controlos mais fáceis da legalidade da sua 
residência e emprego.

Or. nl

Alteração 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. Num mercado de trabalho cada vez 
mais globalizado, a UE deve tornar-se 
mais atractiva para os trabalhadores de 
países terceiros. Esta iniciativa deve ser 
facilitada por uma simplificação 
administrativa e um acesso mais fácil à 
informação pertinente. Disposições 
relativas a um procedimento único de 
apresentação de pedidos conducente a um 
título combinado que englobe a autorização 
de residência e a autorização de trabalho 
num acto administrativo único devem 
contribuir para simplificar e harmonizar as 
normas divergentes actualmente aplicáveis 

3. Na medida em que os pedidos de 
autorização para trabalhar e residir no 
território de um Estado-Membro sejam 
concomitantes, as disposições relativas a 
um procedimento único de apresentação de 
pedidos conducente a um título combinado 
que englobe a autorização de residência e a 
autorização de trabalho num acto 
administrativo único devem contribuir para 
simplificar e harmonizar as normas 
divergentes actualmente aplicáveis nos 
Estados-Membros. Essa simplificação dos 
procedimentos já foi introduzida pela 
maioria dos Estados-Membros e teve como 
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nos Estados-Membros. Essa simplificação 
dos procedimentos já foi introduzida pela 
maioria dos Estados-Membros e teve como 
resultado um procedimento mais eficaz 
tanto para os migrantes como para os seus 
empregadores, bem como controlos mais 
fáceis da legalidade da sua residência e 
emprego.

resultado um procedimento mais eficaz 
tanto para os migrantes como para os seus 
empregadores, bem como controlos mais 
fáceis da legalidade da sua residência e 
emprego.

Or. en

Alteração 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única são estabelecidos no 
direito nacional, incluindo a obrigação de 
respeitar o princípio da preferência 
comunitária consagrado designadamente 
nas disposições relevantes dos Actos de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005.

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única devem ser transparentes, 
objectivos, verificáveis e estabelecidos no 
direito nacional.

Or. en

Alteração 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única são estabelecidos no 
direito nacional, incluindo a obrigação de 
respeitar o princípio da preferência 

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única devem ser objectivos, 
verificáveis e estabelecidos no direito 
nacional, incluindo a obrigação de respeitar 
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comunitária consagrado designadamente 
nas disposições relevantes dos Actos de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005.

o princípio da preferência comunitária 
consagrado designadamente nas 
disposições relevantes dos Actos de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005.

Or. en

Alteração 70
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única são estabelecidos no 
direito nacional, incluindo a obrigação de 
respeitar o princípio da preferência 
comunitária consagrado designadamente 
nas disposições relevantes dos Actos de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005.

6. As condições e os critérios com base nos 
quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única devem ser objectivos, 
verificáveis e estabelecidos no direito 
nacional, incluindo a obrigação de respeitar 
o princípio da preferência comunitária 
consagrado designadamente nas 
disposições relevantes dos Actos de 
Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005.

Or. en

Alteração 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da proposta da Comissão Alteração

7. O modelo da autorização única deve ser 
conforme com as disposições do 
Regulamento (CE) n.° 1030/2002 do 
Conselho, que estabelece um modelo 
uniforme de título de residência para os 
nacionais de países terceiros, que permite 
aos Estados-Membros inserir informações, 

7. O modelo da autorização única deve ser 
conforme com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1030/2002 do 
Conselho, que estabelece um modelo 
uniforme de título de residência para os 
nacionais de países terceiros, que permite 
aos Estados-Membros inserir informações 
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nomeadamente visando indicar se o 
interessado está ou não autorizado a 
trabalhar. Seria conveniente – igualmente 
para efeitos de um melhor controlo da 
migração – que os Estados-Membros 
indicassem em todas as autorizações de 
residência a informação relativa à 
autorização de trabalho, 
independentemente do tipo de autorização 
ou de título de residência com base no 
qual o nacional de um país terceiro foi 
admitido no seu território e autorizado a 
nele trabalhar.

adicionais.

Or. en

Alteração 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da proposta da Comissão Alteração

13. Dado o seu estatuto temporário, os 
nacionais de países terceiros que foram 
admitidos no território de um 
Estado-Membro para nele trabalharem 
numa base sazonal por um período que 
não exceda seis meses num período de 
doze meses, não devem ser abrangidos 
pela directiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 73
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da proposta da Comissão Alteração

13. Dado o seu estatuto temporário, os Suprimido
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nacionais de países terceiros que foram 
admitidos no território de um 
Estado-Membro para nele trabalharem 
numa base sazonal por um período que 
não exceda seis meses num período de 
doze meses, não devem ser abrangidos 
pela directiva.

Or. en

Justificação

A exclusão dos trabalhadores sazonais - que são uma categoria de trabalhadores vulnerável -
do conjunto comum de direitos não é aceitável, especialmente quando se trata de questões 
directamente relacionadas com o trabalho como a remuneração, as condições de trabalho e o 
direito de aderir a um sindicato. Não é claro quando entrará em vigor a iniciativa separada 
relativa aos trabalhadores sazonais.

Alteração 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(13-A) Os beneficiários do regime de 
protecção temporária deverão ficar 
sujeitos à presente directiva no que 
respeita ao conjunto comum de direitos, a 
partir do momento em que estejam 
autorizados a trabalhar legalmente no 
território de um Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 75
Philip Claeys

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da proposta da Comissão Alteração

18. A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e pela Convenção Europeia 
para a Protecção dos Direitos Humanos e 
das Liberdades Fundamentais, devendo 
ser aplicada em conformidade.

Suprimido

Or. nl

Alteração 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da proposta da Comissão Alteração

18. A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e pela 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em 
conformidade. 

18. A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e pela 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em 
conformidade. Concretamente, a presente 
directiva deve ser aplicada com o devido 
respeito pela liberdade de reunião e 
associação, pelo direito à educação, pelo 
direito à liberdade profissional e pelo 
direito ao trabalho, pelo princípio da não 
discriminação, pelo direito a condições de 
trabalho justas e equitativas, pelo direito à 
segurança e assistência social e pelo 
direito a acção judicial efectiva e a um 
julgamento imparcial, consagrados nos 
artigos 12.º, 14.º, 15.º, 21.º, 31.º, 34.º e 47.º 
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da Carta.

Or. en

Alteração 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da proposta da Comissão Alteração

18. A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e pela 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em 
conformidade. 

18. A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e pela 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em 
conformidade. Concretamente, a presente 
directiva deve ser aplicada com o devido 
respeito pela liberdade de reunião e 
associação, pelo direito à educação, pelo 
direito à liberdade profissional e pelo 
direito ao trabalho, pelo princípio da não 
discriminação, pelo direito a condições de 
trabalho justas e equitativas, pelo direito à 
segurança e assistência social e pelo 
direito a acção judicial efectiva e a um 
julgamento imparcial, consagrados nos 
artigos 12.º, 14.º, 15.º, 21.º, 31.º, 34.º e 47.º 
da Carta.

Or. en

Alteração 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

18-A. A presente directiva deverá 
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aplicar-se sem prejuízo de disposições 
mais favoráveis contidas em legislação da 
União Europeia e em instrumentos 
internacionais. Em particular, a presente 
directiva respeita os direitos e os 
princípios estabelecidos na Carta Social 
Europeia de 18 de Outubro de 1961 e na 
Convenção Europeia relativa ao Estatuto 
Jurídico do Trabalhador Migrante, de 24 
de Novembro de 1977.

Or. en

Alteração 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

18-A. A presente directiva deverá 
aplicar-se sem prejuízo de disposições 
mais favoráveis contidas em legislação da 
União Europeia e em instrumentos 
internacionais. Em particular, a presente 
directiva respeita os direitos e os 
princípios estabelecidos na Carta Social 
Europeia de 1961 e na Convenção 
Internacional sobre a Protecção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e dos Membros das suas 
Famílias, de 1990.

Or. en

Alteração 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da proposta da Comissão Alteração

19. Os Estados-Membros devem executar 19. Os Estados-Membros deverão executar 
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as disposições da presente directiva sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou 
convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual, nomeadamente em 
conformidade com a Directiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e da Directiva 
2000/78/CE do Conselho, de 27 de 
Novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional.

as disposições da presente directiva sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou 
convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual, nomeadamente em 
conformidade com a Directiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e da Directiva 
2000/78/CE do Conselho, de 27 de 
Novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional, e em 
conformidade com a futura legislação 
neste domínio, como a resultante da 
proposta de directiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual (COM(2008)0426).

Or. en

Alteração 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) aos trabalhadores de países terceiros que 
residam legalmente num Estado-Membro. 

b) aos trabalhadores de países terceiros que 
residam legalmente num Estado-Membro, 
independentemente da finalidade da sua 
admissão inicial no território de um 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 82
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-A) aos cidadãos de países terceiros que 
tenham sido admitidos no território de um 
Estado-Membro para nele trabalharem 
numa base sazonal por um período que 
não exceda seis meses num período de 
doze meses;

Or. en

Alteração 83
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-B) aos cidadãos de países terceiros que 
tenham solicitado a entrada ou sido 
admitidos no território de um 
Estado-Membro por trabalharem por 
conta própria;

Or. en

Alteração 84
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – nº 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-C) aos refugiados de países terceiros 
que tenham sido autorizados a residir e 
trabalhar no território de um 
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Estado-Membro por este último.

Or. en

Alteração 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) que tenham sido admitidos no território 
de um Estado-Membro para nele 
trabalharem numa base sazonal por um 
período que não exceda seis meses num 
período de doze meses;

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) que tenham sido admitidos no território 
de um Estado-Membro para nele 
trabalharem numa base sazonal por um 
período que não exceda seis meses num 
período de doze meses;

Suprimido

Or. en

Justificação

(d) A exclusão dos trabalhadores sazonais - que são uma categoria de trabalhadores 
vulnerável - do conjunto comum de direitos não é aceitável, especialmente quando se trata de 
questões directamente relacionadas com o trabalho como a remuneração, as condições de 
trabalho e o direito de aderir a um sindicato. Esta exclusão não se justifica, pois actualmente 
é claro que a Comissão não publicará uma iniciativa separada relativa aos trabalhadores 
sazonais no futuro próximo. 
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Alteração 87
Hélène Flautre

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) que tenham sido admitidos no território 
de um Estado-Membro para nele 
trabalharem numa base sazonal por um 
período que não exceda seis meses num 
período de doze meses;

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea e)

Texto da proposta da Comissão Alteração

e) que tenham solicitado o 
reconhecimento do estatuto de refugiado e 
o seu pedido não tenha ainda sido objecto 
de decisão definitiva;

Suprimido

Or. en

Alteração 89
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 2 - alínea f)

Texto da proposta da Comissão Alteração

f) que residam num Estado-Membro na 
qualidade de requerentes de protecção 
internacional ou no quadro de regimes de 

Suprimido
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protecção temporária; 

Or. en

Alteração 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea h)

Texto da proposta da Comissão Alteração

h) cuja expulsão foi suspensa por razões 
de facto ou de direito.

Suprimido

Or. en

Alteração 91
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea h)

Texto da proposta da Comissão Alteração

h) cuja expulsão foi suspensa por razões 
de facto ou de direito.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea h) não é clara e é desnecessária. Como refere o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), a 
directiva é aplicável enquanto os cidadãos de países terceiros residirem legalmente num 
Estado-Membro.
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Alteração 92
Philip Claeys

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea h)

Texto da proposta da Comissão Alteração

h) cuja expulsão foi suspensa por razões 
de facto ou de direito.

Suprimido

Or. nl

Alteração 93
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que a directiva não é aplicável aos 
cidadãos de países terceiros:
a) que tenham solicitado o 
reconhecimento do estatuto de refugiado e 
o seu pedido não tenha ainda sido objecto 
de decisão definitiva;
b) que residam num Estado-Membro na 
qualidade de requerentes de protecção 
internacional ou no quadro de regimes de 
protecção temporária.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser livres de decidir que os pedidos de protecção e de 
autorização de trabalho não têm de ser exclusivos.
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Alteração 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido de autorização para 
residir e trabalhar no território de um 
Estado-Membro deve ser apresentado no 
quadro de um procedimento de pedido 
único. 

1. Na medida em que os pedidos de 
autorização para residir e trabalhar no 
território de um Estado-Membro sejam 
concomitantes, devem ser apresentados no 
quadro de um procedimento de pedido 
único.

Or. en

Alteração 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Todos os nacionais de países 
terceiros têm o direito de apresentar um 
pedido para residir e trabalhar no 
território de um Estado-Membro. Além 
disso, os empregadores ou os 
intermediários autorizados podem 
apresentar um pedido de autorização em 
nome de um nacional de país terceiro.

Or. en

Alteração 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros examinam o 2. Os Estados-Membros examinam o 
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pedido e adoptam uma decisão sobre a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única caso o requerente 
preencha as condições previstas no direito 
nacional. A decisão de concessão, alteração 
ou renovação da autorização única 
constitui um documento combinado que 
engloba a autorização de residência e de 
trabalho num acto administrativo único.

pedido e adoptam uma decisão sobre a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única caso o requerente 
preencha as condições previstas no direito 
nacional. Na medida em que os pedidos de 
autorização para residir e trabalhar no 
território de um Estado-Membro sejam 
concomitantes, a decisão de concessão, 
alteração ou renovação da autorização 
única constitui um documento combinado 
que engloba a autorização de residência e 
de trabalho num acto administrativo único.

Or. en

Alteração 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Em circunstâncias excepcionais associadas 
à complexidade da análise do pedido, o 
prazo referido no primeiro parágrafo pode 
ser prorrogado.

Em circunstâncias excepcionais associadas 
à complexidade da análise do pedido, o 
prazo referido no primeiro parágrafo pode 
ser prorrogado até seis meses.

Or. en

Alteração 98
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Em circunstâncias excepcionais associadas 
à complexidade da análise do pedido, o 
prazo referido no primeiro parágrafo pode 
ser prorrogado.

Em circunstâncias excepcionais em 
conformidade com critérios especificados 
publicamente e associadas à complexidade 
da análise do pedido, o prazo referido no 
primeiro parágrafo pode ser prorrogado.
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Or. en

Justificação

Embora o direito de apresentar um pedido continue a pertencer aos nacionais de países 
terceiros, os empregadores devem poder apresentar um pedido em nome do trabalhador.

Alteração 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Se o nacional de um país terceiro já 
residir num Estado-Membro, este último 
permite que esse nacional de país terceiro 
permaneça no seu território até que a 
autorização lhe tenha sido concedida ou 
recusada e todos os possíveis recursos 
tenham sido esgotados.

Or. en

Alteração 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. Se as informações que apoiam o pedido 
forem insuficientes, a autoridade 
competente notifica o requerente da 
necessidade de fornecer informações 
adicionais. O prazo previsto no n.º 2 fica 
suspenso até as autoridades terem recebido 
as informações adicionais solicitadas. 

4. Se as informações que apoiam o pedido
forem incompletas, de acordo com 
critérios especificados publicamente, a 
autoridade competente notifica o 
requerente da necessidade de fornecer 
informações ou documentos adicionais. Se 
for caso disso, também indica ao 
requerente onde pode obter as 
informações ou documentos. O prazo 
previsto no n.º 2 fica suspenso até as 
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autoridades terem recebido as informações 
adicionais solicitadas. 

Or. en

Alteração 101
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. Se as informações que apoiam o pedido 
forem insuficientes, a autoridade 
competente notifica o requerente da 
necessidade de fornecer informações 
adicionais. O prazo previsto no n.º 2 fica 
suspenso até as autoridades terem recebido 
as informações adicionais solicitadas.

4. Se as informações que apoiam o pedido 
forem insuficientes, de acordo com 
critérios especificados publicamente, a 
autoridade competente notifica por escrito
o requerente da necessidade de fornecer 
informações adicionais. O prazo previsto 
no n.º 2 fica suspenso até as autoridades 
terem recebido as informações adicionais 
solicitadas.

Or. en

Alteração 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

Se as informações que apoiam o pedido 
forem insuficientes, a autoridade 
competente notifica o requerente da 
necessidade de fornecer informações 
adicionais. O prazo previsto no n.º 2 fica 
suspenso até as autoridades terem recebido 
as informações adicionais solicitadas.

Se as informações que apoiam o pedido 
forem incompletas, de acordo com 
critérios especificados publicamente, a 
autoridade competente notifica o 
requerente da necessidade de fornecer 
informações adicionais. O prazo previsto 
no n.º 2 fica suspenso até as autoridades 
terem recebido as informações adicionais 
solicitadas.

Or. en
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Alteração 103
Ioan Enciu

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros darão a todos 
os titulares de autorizações únicas um 
documento complementar com 
informações pormenorizadas acerca dos 
seus direitos e obrigações.

Or. en

Alteração 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. As decisões que indefiram o pedido ou a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única, bem como as decisões 
que a suspendam ou revoguem com base 
em critérios especificados no direito 
nacional ou comunitário, devem ser 
devidamente fundamentadas e notificadas 
por escrito.

1. As decisões que indefiram o pedido ou a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única, bem como as decisões 
que a suspendam ou revoguem com base 
em critérios especificados no direito 
nacional ou da União, devem ser 
devidamente fundamentadas e notificadas 
por escrito. Os motivos devem ser 
objectivos, verificáveis e transparentes.

Or. en
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Alteração 105
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. As decisões que indefiram o pedido ou a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única, bem como as decisões 
que a suspendam ou revoguem com base 
em critérios especificados no direito 
nacional ou comunitário, devem ser 
devidamente fundamentadas e notificadas 
por escrito.

1. As decisões que indefiram o pedido ou a 
concessão, alteração ou renovação da 
autorização única, bem como as decisões 
que a suspendam ou revoguem com base 
em critérios objectivos e verificáveis
especificados no direito nacional ou da 
União, devem ser devidamente 
fundamentadas e notificadas por escrito.

Or. en

Justificação

Melhora a segurança jurídica e evita decisões arbitrárias.

Alteração 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. 
Na notificação escrita são especificadas as 
vias de recurso possíveis e os prazos para 
agir.

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. Se 
um cidadão de um país terceiro recorrer 
de qualquer destas decisões beneficiará 
das mesmas garantias processuais que se 
encontram previstas para os cidadãos do 
Estado-Membro em causa, incluindo 
assistência jurídica gratuita, quando for 
caso disso. Na notificação escrita são 
especificados o tribunal ou a autoridade 
administrativa competente junto de quem 
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a pessoa em causa pode interpor recurso e 
os prazos que regem esse recurso.

Or. en

Alteração 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. 
Na notificação escrita são especificadas as 
vias de recurso possíveis e os prazos para 
agir. 

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. 
Na notificação escrita são especificados o 
tribunal ou a autoridade administrativa 
junto de quem a pessoa em causa pode 
interpor recurso e os prazos que regem 
esse recurso. 

Or. en

Alteração 108
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. 
Na notificação escrita são especificadas as 
vias de recurso possíveis e os prazos para 
agir.

2. São passíveis de recurso para os 
tribunais do Estado-Membro em causa 
quaisquer decisões que indefiram o pedido 
ou a concessão, alteração ou renovação de 
uma autorização única, bem como as 
decisões que a suspendam ou revoguem. 
Na notificação escrita são especificados o 
tribunal ou a autoridade administrativa 
junto de quem a pessoa em causa pode 
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interpor recurso e os prazos que regem 
esse recurso.

Or. en

Justificação

Clarifica que deve haver sempre vias de recurso.

Alteração 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 9.º

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que o nacional do país 
terceiro e o futuro empregador sejam 
informados de todas as provas documentais 
exigidas para completar o pedido.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que o nacional do país 
terceiro e o futuro empregador sejam 
informados automática, imediata e 
exaustivamente de todas as provas 
documentais exigidas para completar o 
pedido.

Or. en

Alteração 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 10.º

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir aos 
requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos, em conformidade 
com a presente directiva. O valor das taxas 
deve ser proporcionado e ter por base o 
princípio dos serviços efectivamente 
prestados.

Os Estados-Membros não podem exigir 
dos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos de autorização, em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en
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Alteração 111
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 10.º

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem exigir aos 
requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos, em conformidade 
com a presente directiva. O valor das taxas 
deve ser proporcionado e ter por base o 
princípio dos serviços efectivamente 
prestados.

Os Estados-Membros podem exigir aos 
requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos, em conformidade 
com a presente directiva. O valor das taxas 
será proporcionado e acessível e não 
poderá ultrapassar os custos reais
suportados pela administração nacional.

Or. en

Alteração 112
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea a-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a-A) Os Estados-Membros asseguram 
que os titulares de autorizações únicas 
têm o direito de mudar de empregador no 
caso de o respectivo contrato acabar por 
motivos independentes da vontade do 
empregador. Numa situação de conflito 
entre o trabalhador e o empregador, o 
titular duma autorização única terá o 
direito de permanecer no território da UE 
durante o período necessário para 
resolver todas as questões jurídicas 
envolvidas.

Or. en
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Alteração 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea b-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-A) permanecer em qualquer outro 
Estado-Membro por períodos de curta 
duração, não excedendo três meses;

Or. en

Alteração 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) ter livre acesso a todo o território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
única, dentro dos limites previstos na 
legislação nacional por razões de 
segurança; 

c) ter livre acesso a todo o território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
única; os Estados-Membros podem impor 
restrições territoriais ao direito de residir 
e ao direito de trabalhar, dentro dos 
limites previstos na legislação nacional por 
razões de segurança, apenas quando as 
mesmas restrições forem aplicáveis aos 
seus respectivos nacionais;

Or. en

Alteração 115
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) ter livre acesso a todo o território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 

c) ter livre acesso a todo o território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
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única, dentro dos limites previstos na 
legislação nacional por razões de 
segurança; 

única; os Estados-Membros podem impor 
restrições territoriais ao direito de residir 
e ao direito de trabalhar, dentro dos 
limites previstos na legislação nacional por 
razões de segurança, apenas quando as 
mesmas restrições forem aplicáveis aos 
seus respectivos nacionais; 

Or. en

Justificação

As restrições territoriais não devem ser subordinadas a decisões arbitrárias.

Alteração 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Findo o prazo de validade da autorização 
única, os Estados-Membros podem, a 
pedido, conceder uma autorização de 
residência com uma duração máxima de 
seis meses para procurar trabalho. 
Durante esse período, eles beneficiam da 
mesma assistência para procurar trabalho 
que está prevista para os cidadãos do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 117
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

O titular duma autorização única terá o 
direito de a actualizar quando mudar de 
empregador e de a renovar quando iniciar 
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um novo contrato com um empregador de 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Desemprego temporário

1. A situação de desempregado, enquanto 
tal, não constitui motivo suficiente para 
revogar uma autorização, salvo se o 
período de desemprego exceder seis meses 
consecutivos.
2. Durante esse período, os nacionais de 
países terceiros serão autorizados a 
procurar e a aceitar um emprego, 
beneficiando da mesma assistência para 
procurar trabalho que está prevista para 
os cidadãos do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Comunicação de decisões

A notificação e as informações referidas 
nos artigos 5.º, 8.º e 9.º serão 
comunicadas de forma a que o requerente 
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possa compreender o respectivo conteúdo 
e implicações.

Or. en

Alteração 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Periodicamente e pela primeira vez o 
mais tardar três anos após a data fixada no 
artigo 16.º, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva nos Estados-Membros e propor, 
se for caso disso, as alterações necessárias. 

1. Periodicamente e pela primeira vez o 
mais tardar dois anos após a data fixada no 
artigo 16.º, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva nos Estados-Membros e propor, 
se for caso disso, as alterações necessárias. 

Or. en

Alteração 121
Kinga Gál

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em […]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar [três anos após a sua entrada em 
vigor]. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Or. en
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Justificação

Para alcançar os objectivos deste acto legislativo os Estados-Membros terão de criar novas 
disposições jurídicas fundamentais e um novo quadro institucional, administrativo e 
financeiro. Este instrumento jurídico deve ser considerado como um novo passo importante 
para a migração legal dos nacionais de países terceiros.  Por isso, o texto jurídico deve 
prever um período de três anos para a transposição das disposições para a legislação 
nacional dos Estados-Membros.


