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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Directiva 91/533/CEE do Conselho, de 14 de Outubro de 1991, 
relativa à obrigação de a entidade patronal informar o trabalhador sobre as condições 
aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho1,

1. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a reforçarem a política prosseguida pela UE 
em matéria de luta contra a discriminação directa e indirecta, a exploração de 
trabalhadores migrantes na UE e a violação dos seus direitos devido ao seu 
insuficiente conhecimento das línguas e leis laborais aplicáveis no Estado-Membro de 
acolhimento;

2. Observa que a promoção da mobilidade dos trabalhadores com base na legislação 
europeia deve ser complementada por disposições jurídicas da UE que prevejam 
sanções eficazes, medidas correctivas e reparação em caso de violação dos direitos dos 
trabalhadores;

3. Insta a uma cooperação mais estreita e mais eficiente entre as autoridades nacionais 
competentes no quadro da verificação da conformidade dos contratos de trabalho com 
a legislação nacional e da UE; salienta que, em caso de incumprimento, há que 
garantir a assistência mútua e o intercâmbio de informações entre os Estados-
Membros;

4. Insta os Estados-Membros ao reforço da aplicação da Directiva 91/533/CEE relativa 
às informações mínimas que os trabalhadores devem receber da respectiva entidade 
patronal relativamente à sua relação de emprego, incluindo todas as disposições 
relevantes referentes à sua situação de emprego no Estado-Membro de acolhimento;

5. Salienta que a mobilidade acrescida dos trabalhadores também exige o envolvimento 
activo dos parceiros sociais, em particular dos sindicatos, a fim de prestar aos 
trabalhadores interessados, em especial aos que trabalham temporariamente no 
estrangeiro, informações, apoio e protecção adequados e eficazes no respeitante aos 
seus direitos sociais e laborais;

6. Exorta os Estados-Membros a controlarem mais estritamente o trabalho das agências 
de emprego, visando assegurar o respeito dos direitos dos trabalhadores migrantes na 
UE.

                                               
1 JO L 288 de 18.10.1991, p. 32.


