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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 pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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 correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 
procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais 
de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro e a um 
conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem 
legalmente num Estado-Membro
(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0638),

– Tendo em conta o n.º 3, alínea a), do artigo 63.º e o artigo 67.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0470/2007),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.º 2, alíneas a) e b), do artigo 79.º do Tratado 
FUE,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

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 directiva
Considerando 2

Texto 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 

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 
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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. 

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 de Estocolmo de 
10 e 11 de Dezembro de 2009.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto 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 
nos Estados-Membros. Essa simplificação 
dos procedimentos já foi introduzida pela 
maioria dos Estados-Membros e teve como 

3. 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 
actualmente aplicáveis nos 
Estados-Membros. Essa simplificação dos 
procedimentos já foi introduzida em 
diversos 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.
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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. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O período de validade da autorização 
única deverá ser determinado por cada 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. As disposições da presente directiva 
relativas a uma autorização única e à 
autorização de residência para fins não 
relacionados com o trabalho não deverão 
impedir os Estados-Membros de emitir 
documentos suplementares, em particular 
para fornecer informações mais precisas 
sobre o direito ao trabalho. Estes 
documentos deverão revestir um carácter 
facultativo e meramente informativo. Não 
deverão ter qualquer incidência na 
validade da autorização única.

Or. fr
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Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-C. A obrigação que incumbe aos 
Estados-Membros de determinar se o 
pedido é apresentado por um nacional de 
um país terceiro ou pelo seu empregador 
não deverá afectar qualquer acordo que 
requeira a participação das duas partes 
no procedimento. Cabe aos 
Estados-Membros determinar se o pedido 
de autorização única pode ser 
apresentado no Estado-Membro de 
acolhimento ou no país terceiro de 
origem. No caso de a segunda hipótese ser 
excluída, os Estados-Membros devem 
velar por que o pedido possa ser 
apresentado pelo empregador no 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-D. As disposições da presente directiva 
relativas às autorizações de residência 
emitidas para fins não relacionados com o 
trabalho deverão dizer unicamente 
respeito ao modelo dessas autorizações e 
não deverão afectar as normas nacionais 
ou as disposições comunitárias 
respeitantes aos procedimentos de 
admissão e aos procedimentos de emissão 
dessas autorizações.
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Or. fr

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 7-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-E. As disposições da presente directiva 
relativas ao procedimento de pedido único 
e à autorização única não deverão 
aplicar-se aos vistos uniformes ou de 
longa duração.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 7-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-F. O prazo para tomar uma decisão 
sobre o pedido não deverá incluir o tempo 
necessário para o reconhecimento das 
qualificações profissionais ou o tempo 
necessário para a emissão de um visto. A 
presente directiva não deverá afectar os 
procedimentos nacionais em matéria de 
reconhecimento de diplomas.

Or. fr
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Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 7-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-G. A designação da autoridade 
competente ao abrigo da presente 
directiva não deverá afectar o papel nem 
as responsabilidades de outras
autoridades nem, quando aplicável, dos 
parceiros sociais, no que diz respeito à 
análise dos pedidos e à tomada de 
decisões a seu respeito.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 7-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-H. As disposições da presente directiva 
não deverão afectar a competência dos 
Estados-Membros para regulamentar a 
admissão de nacionais de países terceiros 
para efeitos de emprego, incluindo o 
número de nacionais.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto 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 

(18) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos no artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia e 
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Convenção Europeia para a Protecção 
dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em 
conformidade.

consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. fr

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

19. Os Estados-Membros devem executar 
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 por 
força da 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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A. De acordo com o ponto 34 do 
Acordo Interinstitucional "Legislar 
Melhor"1, os Estados-Membros são 
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incentivados a elaborar, para si próprios e 
no interesse da Comunidade, os seus 
próprios quadros, que ilustrem, na medida 
do possível, a concordância entre a 
presente directiva e as medidas de 
transposição, e a publicá-los.
_______
1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Or. fr

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um conjunto comum de direitos para os 
trabalhadores de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro.

b) Um conjunto comum de direitos para os 
trabalhadores de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro, 
independentemente da finalidade da 
admissão inicial no território de um 
Estado-Membro, com base num 
tratamento idêntico ao dos nacionais 
desse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 bis (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não afecta a 
competência dos Estados-Membros no 
que diz respeito à admissão de nacionais 
de países terceiros nos seus mercados de 
trabalho.

Or. fr
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Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) "Autorização única", qualquer 
autorização emitida pelas autoridades de 
um Estado-Membro que permita a um 
nacional de um país terceiro residir e 
trabalhar legalmente no seu território;

c) "Autorização única", qualquer 
autorização de residência emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro que 
permite a um nacional de um país terceiro 
residir legalmente no território desse 
Estado-Membro para efeitos de trabalho;

Or. fr

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) "Procedimento de pedido único", 
qualquer procedimento conducente, com 
base num pedido de um nacional de um 
país terceiro de autorização de residência e 
de trabalho no território de um Estado-
Membro, a uma decisão respeitante à 
emissão da autorização única a esse
nacional de um país terceiro.

d) "Procedimento de pedido único", 
qualquer procedimento conducente, com 
base num pedido único de um nacional de 
um país terceiro, e/ou do seu empregador,
de autorização de residência e de trabalho 
no território de um Estado-Membro, a uma 
decisão respeitante ao pedido de
autorização única desse nacional de um 
país terceiro.

Or. fr

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

a) aos nacionais de países terceiros que a) aos nacionais de países terceiros que 
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solicitem residir e trabalhar no território 
de um Estado-Membro; e

solicitem residir para efeitos de trabalho
no território de um Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) aos nacionais de países terceiros que 
sejam admitidos para fins não 
relacionados com o trabalho ao abrigo da 
legislação nacional ou de outras 
disposições comunitárias, que sejam 
autorizados a trabalhar e possuam uma 
autorização de residência emitida de 
acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1030/2002; e

Or. fr

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

a) membros da família de cidadãos da 
União que exerceram ou exercem o direito 
à livre circulação na Comunidade;

a) membros da família de cidadãos da 
União que exerceram ou exercem o direito 
à livre circulação na Comunidade, em 
conformidade com a Directiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos 
Estados-Membros1;
__________
1 JO L 229 de 29.6.2004, p. 35.

Or. fr

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) que, tal como os membros da sua 
família e independentemente da sua 
nacionalidade, beneficiem de direitos de 
livre circulação equivalentes aos dos 
cidadãos da União por força de acordos 
celebrados entre a União e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e países 
terceiros, por outro;

Or. fr
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

c) que entrem num Estado-Membro em 
aplicação de disposições constantes de um 
acordo internacional de facilitação da 
entrada e da residência temporária de 
certas categorias de pessoas singulares 
relacionado com actividades de comércio e 
de investimento, em especial o pessoal 
transferido dentro das empresas, os 
prestadores de serviços contratuais e os 
estagiários de nível pós-universitário 
abrangidos por acordos concluídos pela 
Comunidade Europeia no quadro do 
GATS;

c) que entrem num Estado-Membro em 
aplicação de disposições constantes de um 
acordo internacional de facilitação da 
entrada e de residência temporária de 
certas categorias de pessoas singulares, 
relacionado com actividades de comércio e 
de investimento;

Or. fr

Alteração 24

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

Texto 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; 

d) que tenham sido admitidos no território 
de um Estado-Membro como 
trabalhadores sazonais ou como 
trabalhadores "au pair"; 

Or. fr
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) que estejam autorizados a residir 
num Estado-Membro ao abrigo de uma 
protecção temporária ou tenham 
solicitado autorização de residência por 
esse motivo e aguardem uma decisão 
sobre o seu estatuto;

Or. fr

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) que beneficiem de protecção 
internacional ao abrigo da Directiva 
2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, que estabelece normas mínimas 
relativas às condições a preencher por 
nacionais de países terceiros ou apátridas 
para poderem beneficiar do estatuto de 
refugiado ou de pessoa que, por outros 
motivos, necessite de protecção 
internacional, bem como relativas ao 
respectivo estatuto, e relativas ao 
conteúdo da protecção concedida1, ou que 
tenham requerido protecção internacional 
ao abrigo desta directiva e cujo pedido 
não tenha ainda sido objecto de decisão 
definitiva;
__________
1 JO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

Or. fr
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Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) que beneficiem de protecção em 
conformidade com a legislação nacional, 
as obrigações internacionais ou as 
práticas em vigor no Estado-Membro, ou 
que tenham requerido protecção em 
conformidade com a legislação nacional, 
as obrigações internacionais ou as 
práticas em vigor no Estado-Membro e 
cujo pedido não tenha ainda sido objecto 
de decisão definitiva;

Or. fr

Alteração 28

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

Texto 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. fr

Alteração 29

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

Texto 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. fr

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

h) cujo afastamento foi suspenso por 
razões de facto ou de direito;

Or. fr

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) que tenham solicitado a admissão ou 
tenham sido admitidos no território de um 
Estado-Membro como trabalhadores 
independentes.

Or. fr

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que o Capítulo II da presente directiva 
não seja aplicável a nacionais de países 
terceiros que tenham sido autorizados a 
trabalhar no território de um 
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Estado-Membro por um período que não 
exceda seis meses e a nacionais de países 
terceiros que tenham sido admitidos para 
efeitos de estudos.

Or. fr

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O disposto no Capítulo II da presente 
directiva não se aplica aos nacionais de 
países terceiros que estejam autorizados a 
trabalhar com base num visto.

Or. fr

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto 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. Qualquer pedido de autorização única
deve ser apresentado no quadro de um 
procedimento de pedido único.

Or. fr
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros decidem se o 
pedido de autorização única deve ser 
apresentado pelo nacional de um país 
terceiro ou pelo seu empregador, ou por 
um dos dois indiferentemente.

Or. fr

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros podem decidir 
que o pedido seja analisado quer quando 
o nacional de país terceiro em causa 
ainda resida fora do território do 
Estado-Membro em que pretende ser 
admitido, quer, se assim o previr a 
legislação nacional, quando já resida 
legalmente no território desse 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Caso o pedido de autorização única 
não possa ser apresentado num país 
terceiro, os Estados-Membros autorizam o 
empregador a apresentar o pedido no 
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Estado-Membro de acolhimento.

Or. fr

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros examinam o 
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.

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

Or. fr

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O procedimento de pedido único não 
afecta o procedimento de emissão de visto, 
que pode ser obrigatório para a primeira 
entrada.

Or. fr
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Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros concedem a 
autorização única, sempre que estejam 
reunidas as condições previstas, aos 
nacionais de países terceiros que 
apresentem um pedido de admissão e aos 
que, já tendo sido admitidos, solicitem a 
renovação ou alteração da sua 
autorização de residência após a entrada 
em vigor das disposições de execução 
nacionais.

Or. fr

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente analisa e 
adopta uma decisão sobre o pedido o mais 
rapidamente possível e, em qualquer caso, 
o mais tardar no prazo de três meses a 
contar da data da sua apresentação.

2. A autoridade competente toma uma 
decisão sobre o pedido completo o mais 
rapidamente possível, o mais tardar no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
sua apresentação.

Or. fr

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excepcionais 
associadas à complexidade da análise do 
pedido, o prazo referido no primeiro 

O prazo referido no primeiro parágrafo 
pode ser prorrogado por razões ligadas à 
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parágrafo pode ser prorrogado. complexidade da análise do pedido.

Or. fr

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

As eventuais consequências da ausência 
de decisão no termo do prazo previsto no 
primeiro parágrafo regem-se pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
em causa.

Or. fr

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente notifica a sua 
decisão por escrito ao requerente, segundo 
os procedimentos de notificação previstos 
pela legislação aplicável.

3. A autoridade competente notifica a sua 
decisão por escrito ao requerente, segundo 
os procedimentos de notificação previstos 
pelas disposições do direito nacional 
aplicáveis.

Or. fr

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as informações que apoiam o pedido 4. Se as informações ou documentos que 
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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.

apoiam o pedido forem insuficientes, a 
autoridade competente indica ao 
requerente quais as informações ou 
documentos suplementares necessários, 
podendo fixar um prazo razoável para a 
sua apresentação. O prazo previsto no 
n.º 2 fica suspenso até as autoridades terem 
recebido as informações ou documentos 
suplementares solicitados.

Or. fr

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as informações ou documentos 
suplementares não forem apresentados 
dentro do prazo, o pedido pode ser 
indeferido.

Or. fr

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o prazo de aprovação da decisão 
referido no n.º 2 for suspenso ou 
prorrogado, o requerente é devidamente 
informado do facto pela autoridade 
competente.

Or. fr
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Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros emitem a 
autorização única utilizando o modelo 
uniforme estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 1030/2002 e inserem a 
informação relativa à autorização de 
trabalho em conformidade com o disposto 
na alínea a), pontos 7.5 a 9 do seu Anexo.

1. Os Estados-Membros emitem a 
autorização única utilizando o modelo 
uniforme estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 1030/2002 e inserem indicações 
relativas à autorização de trabalho em 
conformidade com o disposto na alínea a), 
pontos 7.5 a 9 do seu Anexo.

Os Estados-Membros podem emitir um 
documento que contenha todas as 
informações pertinentes relativas ao 
direito de trabalhar e complete a 
autorização única.
Este documento complementar reveste um 
carácter facultativo e meramente 
informativo. Não tem qualquer incidência 
na validade da autorização única.
O documento complementar pode ser 
actualizado sempre que a situação do 
titular da autorização única no mercado 
de trabalho se alterar.

Or. fr

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que emitam autorizações de 
residência em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1030/2002, os 
Estados-Membros inserem a informação 
relativa à autorização de trabalho, 
independentemente do tipo de autorização.

1. Sempre que emitam uma autorização de 
residência em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1030/2002, os 
Estados-Membros inserem indicações 
relativas à autorização de trabalho, 
independentemente do tipo de autorização.

Os Estados-Membros podem emitir um 
documento que contenha todas as 
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informações pertinentes relativas ao 
direito de trabalhar, completando a 
autorização única. 
Este documento complementar reveste um 
carácter facultativo e meramente 
informativo. Não tem qualquer incidência 
na validade da autorização única.
O documento complementar pode ser 
actualizado ou retirado sempre que a 
situação do titular da autorização única 
no mercado de trabalho se alterar.

Or. fr

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros não devem emitir 
quaisquer autorizações suplementares, em 
especial nenhum tipo de autorização de 
trabalho como prova da concessão de
acesso ao mercado de trabalho.

2. Sempre que emitam autorizações de 
residência nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1030/2002, os Estados-Membros 
não devem emitir quaisquer autorizações 
suplementares que concedam acesso ao 
mercado de trabalho.

Or. fr

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto 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 

As decisões que indefiram a concessão, 
alteração ou renovação da autorização 
única, bem como as decisões que a 
revoguem, com base em critérios 
especificados no direito nacional ou da 
União, devem ser fundamentadas na 
respectiva notificação escrita.
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por escrito.

Or. fr

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um pedido pode ser considerado não 
admissível com base no número de 
admissões de nacionais de países terceiros 
para efeitos de trabalho e não tem, por 
conseguinte, de ser tratado.

Or. fr

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto 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 transmitem ao
nacional do país terceiro e ao futuro 
empregador, a pedido destes, todas as 
informações adequadas sobre os 
documentos necessários para apresentar o 
pedido.

Or. fr
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Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto 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. Sempre 
que adequado, estas taxas são cobradas 
para efeitos de tratamento dos pedidos, em 
conformidade com a presente directiva. 
Nesse caso, o valor das taxas deve ser 
proporcionado e ter por base o princípio 
dos serviços efectivamente prestados.

Or. fr

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Durante o seu período de validade, a 
autorização única permite no mínimo ao 
seu titular:

A autorização única emitida ao abrigo da 
legislação nacional permite no mínimo ao 
seu titular, durante o período de validade: 

Or. fr

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

a) entrar, reentrar e residir no território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
única;

a) entrar e residir no território do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
única, desde que preencha todos os 
requisitos de admissão em conformidade 
com a legislação nacional;
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Or. fr

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea c

Texto 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, dentro dos limites previstos na 
legislação nacional;

Or. fr

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) exercer as actividades permitidas ao 
abrigo da autorização única;

d) exercer a actividade profissional 
concreta permitida no âmbito da 
autorização única, em conformidade com a 
legislação nacional;

Or. fr

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 11 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser informado dos direitos conferidos 
pela autorização única por força da 
presente directiva ou da legislação 
nacional.

e) ser informado dos direitos que lhe são
conferidos pela autorização única por força 
da presente directiva e/ou da legislação 
nacional.
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Or. fr

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve assegurar que 
sejam acessíveis ao público informações 
actualizadas regularmente sobre as 
condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros no seu 
território para efeitos de emprego.

Cada Estado-Membro disponibiliza ao 
público informações actualizadas 
regularmente sobre as condições de entrada 
e de residência de nacionais de países 
terceiros no seu território para efeitos de 
trabalho.

Or. fr

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto 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 três 
anos, o mais tardar, após a data fixada no 
artigo 16.º, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva nos Estados-Membros e propõe, 
se for caso disso, as alterações que 
considerar necessárias.

Or. fr
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Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Anualmente e pela primeira vez até 1 de 
Abril de [um ano após a data de 
transposição da presente directiva], os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros, 
através da rede criada pela Decisão 
2006/688/CE, as estatísticas sobre o 
número de nacionais de países terceiros aos 
quais concederam, renovaram ou 
retiraram uma autorização única no ano 
civil precedente, mencionando a sua 
nacionalidade e profissão. São igualmente 
comunicadas as estatísticas sobre os 
familiares admitidos.

2. Anualmente, e pela primeira vez até 1 de 
Julho de [um ano após a data de 
transposição da presente directiva], os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 862/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 
2007, relativo às estatísticas comunitárias 
sobre migração e protecção 
internacional1, as estatísticas sobre o 
número de nacionais de países terceiros aos 
quais concederam uma autorização única 
no ano civil precedente.

__________
1 JO L 199 de 31.7.2007, p. 23.

Or. fr

Alteração 63

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

Texto 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 em [dois anos após a sua entrada 
em vigor]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições. 

Or. fr
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Alteração 64Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
aprovarem nas matérias reguladas pela 
presente directiva.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr


