
CM\866791PT.doc PE464.851v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

6.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0937/2010, apresentada por I. M. V. D., de nacionalidade portuguesa, 
sobre as alegadas dificuldades em instalar-se na qualidade de trabalhadora 
independente em Itália

1. Síntese da petição

A peticionária explica que é tradutora independente há dez anos e trabalha para agências de 
diversos países (mas nunca italianas). Residiu em Portugal, no Luxemburgo e em Espanha. 
Esclarece que, a partir de 2008, vive em Itália com o marido de nacionalidade italiana, uma 
filha menor de um casamento anterior, de nacionalidade portuguesa, e um filho, também ele 
menor, nascido em Itália do segundo casamento e que goza de dupla nacionalidade. A 
peticionária queixa-se do facto de as autoridades italianas lhe imporem a renovação anual da 
sua inscrição na Câmara do Comércio italiana, condição indispensável para poder manter o 
seu estatuto de trabalhadora independente. A peticionária estima que tal exigência é ilegal e 
sente-se em desvantagem relativamente a outros trabalhadores comunitários e não 
comunitários. 

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 18 de Novembro de 2010. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 6 de Maio de 2011

"A Comissão não tem conhecimento de qualquer obrigação de inscrição na Câmara italiana 
do Comércio relativamente a actividades como a exercida pela peticionária. 

Das informações transmitidas à Comissão, resulta que não se detecta nenhuma questão de 
violação do direito comunitário. Os problemas descritos parecem decorrer sobretudo de uma 
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questão de identificação das autoridades competentes. A este respeito, a Comissão estima que 
o SOLVIT poderá constituir o meio mais eficaz e adaptado aos problemas que enfrenta a 
peticionária. Esta rede das administrações nacionais, que tem por objectivo a resolução de
problemas, destina-se tanto a cidadãos como a empresas. O seu objectivo é o de encontrar 
uma solução, num prazo máximo de 10 semanas, para qualquer alegado problema de má 
aplicação do direito relativo ao mercado interno. 

Para a peticionária encontrar uma solução rápida e adaptada às suas necessidades, propõe-se 
que se dirija ao Centro SOLVIT Itália, cujos contactos são os seguintes:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax. +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Pode igualmente apresentar uma queixa ao Centro SOLVIT através do preenchimento de um 
formulário em linha disponível no seguinte endereço: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm"


