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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 às
condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros no quadro de
transferências dentro das empresas
(COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0378),
– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e as alíneas a) e b) do n.° 2 do artigo.79.° do
Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe
foi apresentada pela Comissão (C7-0179/2010),
– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 4 de Maio de 20111,
– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 31 de Março de 20112,
– 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
0000/2011),
1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;
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 8
Texto da Comissão

Alteração

(8) A presente directiva deve ser aplicada
1
2

(8) A presente directiva deve ser aplicada

Ainda não publicado em Jornal Oficial.
Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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sem prejuízo do princípio da preferência da
União em relação ao acesso ao mercado de
trabalho dos Estados-Membros, tal como
expresso nas disposições relevantes dos
Actos de Adesão. Em conformidade com o
referido princípio, os Estados-Membros
devem, durante o período em que as
medidas nacionais ou as medidas
resultantes de acordos bilaterais sejam
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores
nacionais dos Estados-Membros
relativamente aos trabalhadores nacionais
de países terceiros no que diz respeito ao
acesso aos respectivos mercados de
trabalho.

sem prejuízo do princípio da preferência da
União em relação ao acesso ao mercado de
trabalho dos Estados-Membros, tal como
expresso nas disposições relevantes dos
Actos de Adesão. Em conformidade com o
referido princípio, os Estados-Membros
devem, durante o período em que as
medidas nacionais ou as medidas
resultantes de acordos bilaterais sejam
aplicadas, dar preferência aos trabalhadores
nacionais dos Estados-Membros
relativamente aos trabalhadores nacionais
de países terceiros no que diz respeito ao
acesso aos respectivos mercados de
trabalho. Em particular, no que respeita
ao acesso ao mercado de trabalho por
parte de jovens estagiários com diploma
de ensino superior empregados na
entidade de acolhimento ou nas entidades
de acolhimento de um Estado-Membro, o
seu número não deverá exceder o dos
estagiários com diploma de ensino
superior que são cidadãos da União
Europeia.
Or. it

Justificação
É importante garantir que o princípio da preferência da UE não seja incumprido,
designadamente no que se refere aos jovens estagiários com diploma de ensino superior.
Acresce que o mundo dos jovens representa as reais possibilidades de crescimento e
desenvolvimento da União Europeia.
Alteração 2
Proposta de directiva
Considerando 12
Texto da Comissão

Alteração

(12) A fim de assegurar que as
qualificações do trabalhador transferido
dentro de uma empresa são específicas
para a entidade de acolhimento, os
Estados-Membros podem exigir desse
PE464.961v01-00
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trabalhador um período mínimo de 12
meses de trabalho anterior no mesmo
grupo de empresas.

exijam desse trabalhador um período
mínimo de seis meses de trabalho anterior
– sem solução de continuidade - no
mesmo grupo de empresas.
Or. it
Justificação

A proposta da Comissão deixa aos Estados-Membros a possibilidade de exigir um tempo de
trabalho precedente no grupo de empresas no seio do qual deve verificar-se a transferência.
Isto deve ser evitado a fim de garantir as mesmas oportunidades aos operadores económicos
e aos Estados-Membros. Seis meses de trabalho anterior à transferência - sem interrupção da
continuidade da relação de trabalho – parecem se um período de tempo mais razoável para
atender às exigências de um mercado de trabalho dinâmico.
Alteração 3
Proposta de directiva
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma vez que as transferências dentro
das empresas consistem em migração
temporária, o requerente tem de comprovar
que o nacional do país terceiro poderá,
finda a missão, ser reafectado a uma
entidade pertencente ao mesmo grupo e
estabelecida num país terceiro. Esse
comprovativo pode ter por base as
disposições relevantes do contrato de
trabalho. É necessária a apresentação de
uma carta de missão que comprove que o
gestor ou especialista nacional de um país
terceiro possui as qualificações
profissionais necessárias no EstadoMembro em que foi admitido para ocupar o
lugar ou exercer a profissão
regulamentada.

(13) Uma vez que as transferências dentro
das empresas consistem em migração
temporária, o requerente tem de comprovar
que o nacional do país terceiro, finda a
missão, será reafectado a uma entidade
pertencente ao mesmo grupo e estabelecida
num país terceiro, em virtude do contrato
que o vincula ao mesmo grupo. Esse
comprovativo pode ter por base as
disposições relevantes do contrato de
trabalho. É necessária a apresentação de
uma carta de missão que comprove que o
gestor ou especialista nacional de um país
terceiro possui as qualificações
profissionais e a experiência necessárias
no Estado-Membro em que foi admitido
para ocupar o lugar ou exercer a profissão
regulamentada.
Or. it
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Justificação
Cumpre garantir que a transferência entre empresas seja uma medida de carácter
temporário.
Alteração 4
Proposta de directiva
Considerando 18
Texto da Comissão

Alteração

(18) Os Estados-Membros devem prever
sanções adequadas, designadamente
sanções financeiras, a impor em caso de
incumprimento das condições estabelecidas
na presente directiva. Podem ser impostas
sanções à entidade de acolhimento.

(18) Os Estados-Membros devem prever
sanções adequadas, designadamente
sanções financeiras, a impor em caso de
incumprimento ou falsificação das
condições estabelecidas na presente
directiva. Podem ser impostas sanções à
entidade de acolhimento.
Or. it

Justificação
Parece útil tornar extensível à falsificação as medidas sancionatórias a adoptar pelos
Estados-Membros.
Alteração 5
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b) «Transferência dentro de uma empresa»,
o destacamento temporário de um nacional
de um país terceiro a trabalhar numa
empresa estabelecida fora do território de
um Estado-Membro, e à qual está
vinculado por um contrato de trabalho,
para uma entidade pertencente à empresa
ou ao mesmo grupo de empresas
estabelecido nesse território;

b) «Transferência dentro de uma empresa»,
o destacamento temporário de um nacional
de um país terceiro e não residente no
território da União a trabalhar numa
empresa estabelecida fora do território de
um Estado-Membro, e à qual regressará
por estar vinculado por um contrato de
trabalho, para uma entidade pertencente à
empresa ou ao mesmo grupo de empresas
estabelecido nesse território;
Or. it
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Justificação
A directiva em apreço não deve ser um instrumento destinado a regular situações préexistentes de estada na Europa por parte de cidadãos de países terceiros; cumpre, além
disso, garantir que a transferência entre empresas seja uma medida de carácter temporário.
Alteração 6
Proposta de directiva
Artigo 3 - alínea c)
Texto da Comissão

Alteração

c) «Trabalhador transferido dentro de uma
empresa», um nacional de um país terceiro
objecto de uma transferência dentro de
uma empresa;

c) «Trabalhador transferido dentro de uma
empresa», um nacional de um país terceiro
e não residente no território da União
objecto de uma transferência dentro de
uma empresa;
Or. it

Justificação
A directiva em apreço não deve ser um instrumento destinado a regular situações préexistentes de estada na Europa por parte de cidadãos de países terceiros;
Alteração 7
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d) «Entidade de acolhimento», a entidade,
independentemente da sua forma jurídica,
estabelecida no território de um EstadoMembro para a qual o nacional de um país
terceiro é transferido;

d) «Entidade de acolhimento», a entidade,
independentemente da sua forma jurídica,
estabelecida no território de um EstadoMembro, que dispõe de uma dotação de
recursos humanos e financeiros adequada
e homogénea nos Estados-Membros, para
a qual o nacional de um país terceiro é
transferido;
Or. it
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Justificação
É conveniente inserir as características económicas e organizativas da empresa para evitar
distorções relacionadas com empresas unipessoais ou com empresas fantasma ou fictícias.
Alteração 8
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)
Texto da Comissão

Alteração

e) «Gestor», uma pessoa que trabalhe
como quadro superior e seja o principal
responsável pela gestão da entidade de
acolhimento, sob o controlo ou a direcção
gerais principalmente do conselho de
administração ou dos accionistas da
sociedade, ou seus homólogos; estas
funções incluem: exercer a direcção da
entidade de acolhimento ou de um dos seus
departamentos ou divisões, a supervisão e
o controlo do trabalho de outros
empregados de supervisão, técnicos ou de
gestão, poder contratar ou despedir pessoal,
ou propor a sua admissão, despedimento ou
outras acções relativas ao pessoal;

e) «Gestor», uma pessoa que desempenhe
na hierarquia da empresa as funções de
quadro superior e seja o principal
responsável pela gestão da entidade de
acolhimento, sob o controlo ou a
orientação gerais principalmente do
conselho de administração ou dos
accionistas da sociedade, ou seus
homólogos; estas funções incluem: exercer
a direcção da entidade de acolhimento ou
de um dos seus departamentos ou divisões,
ou assumir a responsabilidade por um
projecto específico de dimensão relevante;
neste caso, disporá de uma dotação de
recursos humanos e financeiros adequada
e homogénea nos Estados-Membros;
exercer a supervisão e o controlo do
trabalho de outros empregados de
supervisão, técnicos ou de gestão; poder
contratar ou despedir pessoal, ou propor a
sua admissão, despedimento ou outras
acções relativas ao pessoal;
Or. it

Justificação
As funções de direcção do gestor devem ser clarificadas mediante critérios mensuráveis,
como a dotação de recursos humanos e financeiros. A inclusão de projectos específicos de
dimensão relevante oferece a possibilidade de empregar gestores em posição imediatamente
inferior a nível superior de gestão de grandes empresas multinacionais.
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Alteração 9
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea f)
Texto da Comissão

Alteração

f) «Especialista», uma pessoa com
conhecimentos excepcionais, essenciais e
específicos à entidade de acolhimento,
tendo em conta não só os conhecimentos
específicos a essa entidade de
acolhimento, mas também se essa pessoa
é altamente qualificada para um tipo de
trabalho ou de actividade profissional que
exige conhecimentos técnicos específicos;

f) «Especialista», uma pessoa com
conhecimentos específicos e competências
técnicas, profissionais ou científicas
essenciais à entidade de acolhimento, se
possível comprovadas pela posse de uma
elevada qualificação ou de uma
experiência profissional adequada
certificada para um tipo de trabalho ou de
actividade profissional que exige
conhecimentos técnicos, profissionais ou
científicos específicos;
Or. it

Justificação
Cumpre definir com maior precisão a figura do especialista, posto que a formulação
"conhecimentos excepcionais" proposta pela Comissão é vaga e susceptível de interpretações
contraditórias.
Alteração 10
Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea g)
Texto da Comissão

Alteração

g) «Estagiário com diploma de ensino
superior», uma pessoa com habilitações de
ensino superior que seja transferida para
alargar os seus conhecimentos e
experiência numa empresa na perspectiva
de vir a ocupar um lugar de gestão nessa
empresa;

g) «Estagiário com diploma de ensino
superior», uma pessoa com habilitações de
ensino superior que seja transferida para
alargar os seus conhecimentos e poder
desenvolver uma actividade remunerada
de tipo gestionário nessa empresa;

Or. it
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Justificação
A definição de estagiário requer esclarecimentos quanto às funções que o diplomado do
ensino superior em estágio irá desempenhar durante o seu período de transferência. Além
disso, é necessário especificar que se trata de uma actividade remunerada, a fim de evitar
abusos.
Alteração 11
Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b) Fornecer o comprovativo de que
trabalhou no mesmo grupo de empresas
pelo menos nos 12 meses imediatamente
anteriores à data da transferência dentro da
empresa, se exigido pela legislação
nacional, e de que, depois de concluir a
sua missão, poderá ser reafectado a uma
entidade pertencente a esse grupo de
empresas e estabelecida num país terceiro;

b) Fornecer o comprovativo de que
trabalhou no mesmo grupo de empresas
pelo menos nos seis meses imediatamente
anteriores à data da transferência dentro da
empresa – sem solução de continuidade - e
de que, depois de concluir a sua missão,
poderá ser reafectado a uma entidade
pertencente a esse grupo de empresas e
estabelecida num país terceiro;
Or. it

Justificação
Seis meses de trabalho anterior à transferência - sem interrupção da continuidade da relação
de trabalho – parecem se um período de tempo razoável para atender às exigências de um
mercado de trabalho dinâmico. Cumpre, além disso, garantir que a transferência entre
empresas seja uma medida de carácter temporário.
Alteração 12
Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)
Texto da Comissão

Alteração

(iii) indique a remuneração a auferir
durante a transferência;
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Or. it
Justificação
É importante garantir que o nível da remuneração corresponda ao nível de remuneração nos
Estados-Membros para onde o trabalhador é transferido.
Alteração 13
Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d) Fornecer o documento comprovativo de
que possui as qualificações profissionais
necessárias no Estado-Membro no qual foi
admitido para trabalhar como gestor ou
especialista ou, caso se trate de um
estagiário com diploma de ensino superior,
as habilitações de ensino superior exigidas;

d) Fornecer o documento comprovativo de
que possui as qualificações profissionais e
a experiência necessárias no EstadoMembro no qual foi admitido para
trabalhar como gestor ou especialista ou,
caso se trate de um estagiário com diploma
de ensino superior, as habilitações de
ensino superior exigidas;
Or. it

Justificação
A experiência profissional é uma garantia de competência específica e, consequentemente, da
exigência real da empresa de transferir o seu trabalhador.
Alteração 14
Proposta de directiva
Artigo 8
Texto da Comissão

Alteração

Os Estados-Membros podem considerar a
entidade de acolhimento responsável e
aplicar sanções devido a inobservância das
condições de admissão. As sanções
previstas devem ser eficazes,
proporcionadas e dissuasivas.

Sem prejuízo do disposto na Directiva
2009/52/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 18 de Junho de 2009 que
estabelece normas mínimas sobre sanções
e medidas contra os empregadores de
nacionais de países terceiros em situação
irregular1,
os Estados-Membros podem considerar a
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entidade de acolhimento responsável e
aplicar sanções devido a inobservância das
condições de admissão previstas no artigo
5.° da presente directiva. As sanções
previstas devem ser eficazes,
proporcionadas e dissuasivas.
__________
JO L 1 de 30.06.09, p. 24.
Or. it
Justificação
A referência à legislação vigente em matéria de sanções pelo emprego de nacionais de países
terceiros em situação irregular é útil a fim de melhorar os resultados da proposta legislativa
em apreço.
Alteração 15
Proposta de directiva
Artigo 9
Texto da Comissão

Alteração
Os Estados-Membros devem tomar as
medidas necessárias para assegurar o
acesso às informações sobre as condições
de entrada e residência, incluindo os
direitos do trabalhador transferido e dos
seus familiares, bem como sobre todos os
comprovativos necessários para a
apresentação de um pedido.

Os Estados-Membros devem tomar as
medidas necessárias para fornecer
informações sobre as condições de entrada
e residência, incluindo os direitos, bem
como sobre todos os comprovativos
necessários para a apresentação de um
pedido.

Or. it
Justificação
Os Estados asseguram o exercício do direito de acesso às informações por parte das
empresas e dos trabalhadores, mesmo no que respeita aos seus familiares.
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Alteração 16
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3
Texto da Comissão

Alteração

3. O pedido deve ser apresentado às
autoridades do Estado-Membro para o qual
a transferência é realizada a título
principal.

3. O pedido deve ser apresentado às
autoridades competentes do EstadoMembro para o qual a transferência é
realizada a título principal.
No caso previsto no artigo 16.°, a
autoridade competente é a do EstadoMembro em cujo território está situado o
estabelecimento em que o trabalhador irá
exercer a sua actividade.
Or. it

Justificação
Deve ser incluída uma especificação linguística para a imediata compreensão do texto.
Alteração 17
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4
Texto da Comissão

Alteração
4. Os Estados-Membros designam a
autoridade competente para receber o
pedido e emitir a autorização relativa à
transferência dentro de uma empresa e
notificarão a Comissão e os EstadosMembros.

4. Os Estados-Membros designam a
autoridade competente para receber o
pedido e emitir a autorização relativa à
transferência dentro de uma empresa.

Or. it
Justificação
A partilha atempada de informações úteis ao bom funcionamento do sistema de
transferências no interior de uma mesma empresa constitui um elemento fundamental para
consolidar a confiança entre os Estados-Membros.
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Alteração 18
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d) Informações sobre transferências
futuras.

d) Informações sobre transferências futuras
facultadas com a devida antecedência
Or. it
Justificação

A simplificação dos procedimentos para os grupos de empresas deve ter como justa
compensação a possibilidade de os Estados-Membros poderem planificar as entradas dos
trabalhadores transferidos.
Alteração 19
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9
Texto da Comissão

Alteração
9. Um grupo de empresas que tenha sido
reconhecido nos termos do n.º 7, deve
notificar atempadamente a autoridade
competente de qualquer alteração que
afecte as condições de reconhecimento e,
de qualquer modo, no prazo máximo de
trinta dias a partir dessa alteração.

9. Um grupo de empresas que tenha sido
reconhecido nos termos do n.º 7, deve
notificar a autoridade competente de
qualquer alteração que afecte as condições
de reconhecimento.

Or. it
Justificação
Uma informação atempada é condição indispensável para o correcto funcionamento do
sistema de transferências dentro de uma mesma empresa.
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Alteração 20
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 10
Texto da Comissão

Alteração

10. Os Estados-Membros devem prever
sanções adequadas, incluindo a revogação
do reconhecimento, em caso de não
apresentação dos comprovativos e das
informações referidos no n.º 7.

10. Os Estados-Membros devem prever
sanções adequadas, incluindo a revogação
do reconhecimento, em caso de não
apresentação dos comprovativos e das
informações referidos no n.º 7, ou no caso
de omissão da notificação a que se refere
o n.°9.
Or. it

Justificação
Uma informação atempada é condição indispensável para o correcto funcionamento do
sistema de transferências dentro de uma mesma empresa. A omissão deve, pois, ser objecto
de sanção.
Alteração 21
Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4
Texto da Comissão

Alteração

4. Na rubrica «Tipo de título», os EstadosMembros inserem a menção «trabalhador
transferido dentro de uma empresa» e o
nome do grupo de empresas em causa. Os
Estados-Membros emitem ao titular de
uma autorização para trabalhador
transferido dentro de uma empresa um
documento adicional com uma lista das
entidades autorizadas a acolher o nacional
do país terceiro, devendo revê-la sempre
que a lista seja alterada.

4. Na rubrica «Tipo de título», os EstadosMembros inserem a menção «trabalhador
transferido dentro de uma empresa» e o
nome do grupo de empresas em causa. Os
Estados-Membros podem emitir ao titular
de uma autorização para trabalhador
transferido dentro de uma empresa um
documento adicional com uma lista das
entidades autorizadas a acolher o nacional
do país terceiro, devendo revê-la sempre
que a lista seja alterada.
Or. it
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Justificação
A emissão de um único documento é coerente com o objectivo de simplificação da Directiva,
mas os Estados-Membros podem prever outros documentos, caso as informações necessárias
não figurem na totalidade na autorização de transferência dentro de uma mesma empresa.
Alteração 22
Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5
Texto da Comissão

Alteração

5. Os Estados-Membros não devem emitir
autorizações adicionais, nomeadamente
qualquer tipo de autorizações de trabalho.

5. A autorização de residência por
transferência dentro da mesma empresa é
única. Os Estados-Membros podem emitir
documentos adicionais
Or. it

Justificação
A emissão de um único documento é coerente com o objectivo de simplificação da Directiva
Alteração 23
Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2. Se as informações fornecidas em apoio
do pedido não forem adequadas, as
autoridades competentes notificam ao
requerente num prazo razoável as
informações adicionais necessárias e fixam
um prazo razoável para a sua apresentação.

2. Se as informações fornecidas em apoio
do pedido não forem adequadas, as
autoridades competentes notificam ao
requerente num prazo de trinta dias as
informações adicionais necessárias e fixam
um prazo razoável para a sua apresentação.
No caso previsto no primeiro parágrafo,
as autoridades competentes adoptam uma
decisão no prazo de trinta dias a contar da
recepção das informações adicionais
requeridas.
Or. it
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Justificação
A fixação de prazos para a decisão das autoridades competentes responde às exigências de
flexibilidade e simplificação dos procedimentos.
Alteração 24
Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4
Texto da Comissão

Alteração

4. Em derrogação do artigo 5.º, n.º 4,
primeiro parágrafo, da Directiva
2003/86/CE, as autorizações de residência
para os familiares são concedidas pelo
primeiro Estado-Membro, se estiverem
preenchidas as condições para o
reagrupamento familiar, o mais tardar, dois
meses a contar da data em que o pedido foi
apresentado.

4. Em derrogação do artigo 5.º, n.º 4,
primeiro parágrafo, da Directiva
2003/86/CE, as autorizações de residência
para os familiares são concedidas pelo
primeiro Estado-Membro, se estiverem
preenchidas as condições para o
reagrupamento familiar.

As autoridades competentes do primeiro
Estado-Membro comprometem-se a tratar
em simultâneo, no plano temporal, o
pedido de autorização de transferência
dentro da mesma empresa e o pedido de
autorização de residência para os
familiares do trabalhador transferido; nos
casos mais complexos o procedimento
deve estar concluído o mais tardar, dois
meses a contar da data em que o pedido foi
apresentado.
Or. it
Justificação
A falta de homogeneidade, no tempo, entre a tramitação da autorização de transferência
dentro da mesma empresa e da autorização de residência para os familiares gera
inconvenientes para as famílias dos trabalhadores, devendo pois as tramitações ser
simultâneas.
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Alteração 25
Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
5-A. Nos termos do artigo 14.° da
Directiva 2003/86/CE do Conselho e sem
prejuízo do princípio da preferência pelos
cidadãos da União, os Estados-Membros
podem prever facilidades de acesso a uma
actividade laboral por conta de outrem ou
independente por parte dos familiares do
trabalhador transferido.
Or. it
Justificação

A falta de acesso a um trabalho por contra de outrem ou por conta própria ou independente
poderia constituir um obstáculo concreto ao reagrupamento familiar do trabalhador
transferido; é útil clarificar que o tratamento dos familiares dos trabalhadores transferidos é
conforma coma as hipóteses em matéria de acesso ao mundo do trabalho para os familiares
previstas na Directiva 2003/86/CE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O Programa de Estocolmo, plano plurianual aprovado pelo Conselho Europeu em 10-11 de
Dezembro de 2009, reconhece a importância da imigração legal como factor de crescimento
económico e de competitividade a longo prazo para a UE.
Com o Programa de Estocolmo, a Comissão afirmou, em particular, a importância da
imigração legal, tema que, aliás, já fora identificado como prioritário no Programa da Haia de
Novembro de 2004, a que havia sido dado seguimento, em Dezembro de 2005, numa
Comunicação (COM (2005) 0669) intitulada "Plano de acção sobre a migração legal".
O Plano de Acção prevê um pacote de cinco propostas legislativas sobre a migração legal: a
directiva relativa aos trabalhadores com elevadas qualificações (i é, “Cartão Azul”); a
directiva - quadro referente ao procedimento único de pedido de autorização de residência e
de trabalho (i. é, “Autorização única”); a directiva relativa aos trabalhadores sazonais; a
directiva respeitante aos estagiários com diploma de ensino superior, ainda não apresentada;
por último, a directiva relativa às condições de entrada e residência de nacionais de países
terceiros no quadro de transferências dentro das empresas (i é, “ICT”).
As propostas de directivas "trabalhadores sazonais" e "transferências dentro das empresas"
foram apresentadas pela Comissão em 13 de Julho de 2010 e serão, em breve, objecto de
análise circunstanciada por parte das comissões parlamentares LIBE e EMPL.
Embora a proposta de directiva "transferências dentro das empresas" e a directiva "cartão azul
europeu" visem, ambas, desenvolver instrumentos no domínio da migração legal altamente
qualificada, o respectivo campo de aplicação é muito diferente: a Directiva “Cartão Azul”
define as condições de entrada e residência para os cidadãos nacionais de países terceiros para
um trabalho altamente qualificado para um empregador na UE e sem limites de tempo; em
contrapartida, a proposta ICT impõe aos requerentes a existência prévia de um contrato de
trabalho com o empregador e a transferência dentro do mesmo grupo industrial por um
período de um a três anos, em função do tipo de relação contratual com cada trabalhador.
O fenómeno da globalização tem conduzido à reestruturação dos modelos organizativos das
empresas multinacionais, nas quais é cada vez mais frequente a transferência temporária de
recursos humanos para filiais ou sucursais do grupo. Esta evolução do emprego no plano da
mobilidade exige uma reflexão por parte das Instituições europeias, a fim de responder aos
novos desafios que surgem.
A falta de uniformidade dos procedimentos nos Estados-Membros e as correspondentes
limitações no plano burocrático dificultam na prática os procedimentos de transferência
dentro das empresas de trabalhadores extracomunitários (não residentes num dos EstadosMembros da UE) de empresas transnacionais com sede fora da UE e no interior do seu
território.
Os objectivos e benefícios da proposta da Comissão são uma simplificação progressiva dos
procedimentos, uma clara harmonização do quadro legislativo e uma maior flexibilidade no
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mundo do trabalho: três elementos que, a longo prazo, contribuirão para o crescimento
económico e a competitividade das empresas multinacionais, favorecendo a consecução dos
objectivos da Estratégia Europa 2020 e permitindo também respeitar os compromissos
europeus assumidos no quadro do GATS (Acordo Geral sobre Comércio de Serviços).
Na análise do texto, e na oferta de soluções complementares ou alternativas às propostas pela
Comissão, o relator insiste na centralidade de procedimentos o mais harmonizados possível,
simplificados e transparentes, a fim de evitar quaisquer riscos de abuso, relacionando as
oportunidades de trabalho com o dinamismo do mercado em questão.
A proposta da Comissão introduz um procedimento especial para a concessão de autorizações
de residência a nacionais de países terceiros que residem fora das fronteiras da União e que
solicitam autorização de residência no âmbito de uma transferência dentro das empresas.
Embora não se disponha de dados exaustivos, a Comissão Europeia estima que o número total
anual de trabalhadores ICT se eleva aproximadamente a 16 500 pessoas na União Europeia, o
que representa 4% dos trabalhadores migrantes temporários.
O talento dos trabalhadores constitui um factor de desenvolvimento e crescimento para o
futuro da UE, pelo que a proposta da Comissão visa eliminar a rigidez do sistema actual, que
limita o recurso a trabalhadores altamente qualificados por parte de empresas com filiais no
território europeu.
O relator partilha dos objectivos e finalidades da proposta da Comissão, mas defende a
necessidade de se introduzirem algumas alterações a fim de definir melhor o seu âmbito e
alcance.
O relator considerou útil intervir nas definições (contidas no artigo 3.°) de “transferência
dentro de uma empresa”, de “entidade de acolhimento” e das categorias de trabalhadores
abrangidas pela Directiva, a fim de conferir maior clareza ao texto da Directiva,
nomeadamente através da inclusão de critérios mensuráveis – como a dotação de recursos
humanos e financeiros – susceptíveis de delinear de forma unívoca o âmbito de intervenção.
Em matéria de critérios de admissão (artigo 5.°), o relator considerou oportuno uniformizar os
requisitos exigidos pelos Estados-Membros aos trabalhadores transferidos, reduzindo o
período de emprego anterior – sem solução de continuidade da relação de trabalho – no
interior do grupo de empresas que dispõe a transferência.
No que respeita aos pedidos de admissão (artigo 10.°),foram introduzidas algumas
modificações tendentes a tornar o texto mais compreensível e, ao mesmo tempo, a promover
uma melhor circulação das informações entre os Estados-Membros e os grupos de empresas
interessados na transferência dentro das empresas. A previsão de procedimentos simplificados
para alguns grupos de empresas parecem responder aos objectivos de flexibilidade e
simplificação que a Directiva pretende promover.
No referente ao reagrupamento familiar, consagrado no artigo15.°, atendeu-se à exigência de
facilitar o acesso ao trabalho dos familiares e de homogeneizar os prazos relativos ao
tratamento do pedido de autorização de residência dos familiares com o de autorização de
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transferência dentro das empresas.
Um elemento invado da proposta da Comissão é o da mobilidade entre Estados-Membros
(artigo 16.°) do trabalhador transferido, que pode passar para outro Estado-Membro para
trabalhar numa outra entidade pertencente ao grupo de empresas. Este modus operandi
implica novos e mais sólidos mecanismos de colaboração e partilha ente Estados-Membros,
que desenvolverão, dessa forma, níveis crescentes de confiança mútua.
A definição de um quadro regulamentar para a migração legal, que discipline de forma eficaz
a entrada de nacionais altamente qualificados de países terceiros, constitui simultaneamente
um desafio e uma oportunidade de indiscutível importância socioeconómica para a União
Europeia, que, em contrapartida, atravessa um período de recrudescimento do fenómeno da
imigração ilegal.
O relator considera, em conclusão, que a harmonização dos procedimentos conduz a uma
melhoria global na gestão da imigração e espera que a regulamentação da imigração legal
altamente qualificada possa também contribuir para desencadear, no plano da cooperação,
mecanismos de acção comum concretos e eficazes.
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