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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum do Conselho relativa à adopção de um regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 1408/71 do 
Conselho relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se 
deslocam no interior da Comunidade e o Regulamento (CEE) nº 574/72 do Conselho que 
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) nº 1408/71 (12062/3/2004 
– C6-0189/2004 – 2003/0184(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (12062/3/2004 – C6-0189/2004),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento e ao Conselho (COM(2003)0468)2,

– Tendo em conta a proposta alterada (COM(2004)0314)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE, 

– Tendo em conta o artigo 67º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais (A6-0003/2005),

1. Aprova a posição comum;

2. Requer à Comissão que tome as medidas legislativas apropriadas para, no mais breve 
prazo possível, clarificar as questões mencionadas na sua declaração constante do Anexo 
II-A à posição comum do Conselho4 e que informe o Parlamento Europeu sobre os 
resultados obtidos nos seis meses subsequentes à entrada em vigor do presente 
Regulamento;

3. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

4. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do nº 1 do artigo 254º do Tratado CE;

5. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral 
do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

1 Ainda não publicada em JO.
2 Ainda não publicada em JO.
3 Ainda não publicada em JO.
4 13940/2004 ADD 1.
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6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Observações gerais

O Regulamento n°1408/71 é objecto de alterações anuais, a fim de ter em conta a evolução 
dos sistemas nacionais de segurança social, integrar as modificações das legislações nacionais 
e tomar em consideração a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

O relator propõe a aprovação da posição comum do Conselho, considerando que nela foram 
incorporadas de forma satisfatória todas as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu na 
primeira leitura relativa às alterações anuais do regulamento para 2003. 

Ademais, a posição comum do Conselho, aprovada por unanimidade, mantém os aspectos 
essenciais da proposta da Comissão, que dá o seu acordo à posição comum.

Desde a sua entrada em vigor, em 1971, o Regulamento nº 1408/71 define as bases em que os 
cidadãos que se deslocam entre dois Estados-Membros podem beneficiar de prestações 
sociais. A revisão e a consolidação agora em apreço contêm várias disposições novas com 
vista ao reforço dos direitos à segurança social. O regulamento determina ainda se o cidadão 
mantém o seu direito a prestações específicas estabelecidas pelo Estado-Membro de origem e 
que são, consequentemente, exportáveis, ou se terá acesso a uma prestação equivalente no seu 
novo Estado-Membro de residência. O regulamento desempenha um importante papel na 
realização de uma das quatro liberdades fundamentais da estrutura legislativa da UE: a da 
livre circulação dos cidadãos europeus. Na verdade, a possibilidade de residir, trabalhar e 
circular livremente no interior da União Europeia – com o mínimo possível de entraves 
financeiros ou administrativos – constitui um benefício tangível que a UE confere aos seus 
cidadãos.

A revisão do actual regulamento, adoptado, na sua primeira versão, há mais de 30 anos, está 
estritamente dependente da aprovação do presente relatório, que constitui um exercício de 
“limpeza” com vista a clarificar a posição dos Estados-Membros relativamente a prestações 
pecuniárias especiais de carácter não-contributivo.

Observações específicas sobre a posição comum

Merece especial referência o facto de o Conselho não ter aceite todas as propostas da 
Comissão no sentido de rever a lista de menções incluídas no Anexo II-A. O Conselho não 
concordou com a inclusão das seguintes prestações: subsídio de assistência a criança 
(Finlândia), subsídio de invalidez e subsídio de assistência a criança deficiente (Suécia), 
subsídio de subsistência para pessoa deficiente, subsídio por cuidados permanentes e subsídio 
por assistência prestada a pessoa dependente (Reino Unido).

Numa declaração anexa à posição comum, a Comissão afirma que continua a considerar esta 
revisão necessária para cumprir os critérios da jurisprudência do Tribunal de Justiça e os 
critérios definidos na posição comum do Conselho.

Todos os 25 Estados-Membros contribuíram para os compromissos necessários à melhoria da 
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exportabilidade das prestações de que beneficiam os cidadãos. Estes compromissos incluem a 
menção, nos anexos, das prestações nacionais que os Estados-Membros entendem não ser 
exportáveis. A menção destas prestações no Anexo II-A inclui as cinco acima referidas, que a 
Comissão entende deverem ser suprimidas para que se cumpram os critérios da jurisprudência 
do TJCE. A Comissão reserva-se o direito de interpor recurso jurídico a este respeito.

No entanto, a Comissão e o Conselho concordam com o texto na sua globalidade e existe 
igualmente acordo sobre o facto de a posição comum, tal como é proposta, contribuir para a 
mais rápida clarificação possível em relação, nomeadamente, às cinco prestações referidas, 
sem interferir com os progressos significativos que continuam a ser realizados no sentido de 
se alcançar um elevado nível de coordenação entre os Estados-Membros relativamente a todas 
as outras prestações pertinentes.

O relator considera que a instância mais adequada para obter a clarificação necessária em 
relação às cinco prestações em causa será o Tribunal de Justiça. Considera igualmente que o 
Parlamento não deverá fazer depender de tal clarificação a aprovação do presente relatório e 
que não deverão ser reequacionados os compromissos já alcançados pelo Conselho, os quais, 
aliás, já integram as alterações aprovadas pelo Parlamento em primeira leitura. 

Conclusão

O processo de revisão do regulamento relativo à coordenação dos regimes de segurança social 
já se encontra concluído, mas o mesmo não acontece com o seu regulamento de aplicação 
(ex-574/72). Por conseguinte, importa prosseguir esta revisão anual de 2003, a fim de garantir 
a segurança jurídica dos regulamentos e uma melhor protecção dos direitos dos interessados.

O relator considera que a aprovação desta recomendação para segunda leitura, na versão que 
ora lhe é dada, é a que melhor reflecte a posição do Parlamento Europeu e a que melhor 
facilita o acesso dos cidadãos que se deslocam no interior da UE às prestações da segurança 
social. Assegura igualmente a clareza jurídica até à plena entrada em vigor do novo 
regulamento e do seu regulamento de aplicação.

Para este efeito, o relator propôs a inserção de um novo parágrafo na resolução legislativa da 
recomendação para segunda leitura, em que se afirma que o Parlamento defende a 
necessidade de clareza jurídica e exorta a Comissão a recorrer a todos os instrumentos 
jurídicos disponíveis para obter tal clareza o mais rapidamente possível. Esta alteração 
refere-se implicitamente ao procedimento de anulação estabelecido no artigo 230º do Tratado 
CE. O recurso a processos de infracção pode ser bastante tortuoso e demorado, pelo que o 
relator crê que o procedimento de anulação, que requer um único acto, deverá ser o utilizado 
neste caso.

O relator considera, em conclusão, que tanto a Comissão como o Conselho estão a dedicar 
toda a atenção devida à adopção das medidas mais eficazes para assegurar a exportabilidade 
das prestações destinadas às pessoas com deficiência e às famílias. A Comissão e o Conselho 
já chegaram a acordo sobre um considerável número de prestações, e as restantes cinco, que 
ainda carecem de acordo, poderão melhorar ainda mais os benefícios sociais das pessoas com 
direito a subsídios para assistência a criança, a pessoa deficiente e de prestação de assistência 
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a pessoa dependente na Finlândia, na Suécia e no Reino Unido. No entanto, o relator concorda 
com aqueles membros da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais que sustentam a 
necessidade de a Comissão e do Conselho se debruçarem sobre a possibilidade de melhorar 
ainda mais a livre circulação das famílias e das pessoas com deficiência. Esta questão 
necessita de ser focada nos próximos anexos da versão modificada do Regulamento 1408/71.
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