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25.5.2018 A8-0319/40 

Alteração  40 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) A fim de garantir a correta 

aplicação da presente diretiva, deverá ser 

reforçada a coordenação entre as 

autoridades e/ou organismos competentes 

dos Estados-Membros e a cooperação em 

matéria de luta contra a fraude 

relacionada com o destacamento de 

trabalhadores. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Alteração  41 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) O princípio da igualdade de 

tratamento e a proibição de qualquer 

discriminação em razão da nacionalidade 

estão consagrados no direito da UE desde 

os Tratados fundadores. É por 

conseguinte necessário, a fim de evitar 

discriminações e abusos, assegurar que a 

remuneração seja calculada de modo 

transparente e paga de acordo com a 

tarifa horária de remuneração dos 

trabalhadores que exercem o mesmo 

trabalho no Estado-Membro de 

acolhimento, garantindo assim que os 

trabalhadores recebam um pagamento 

adequado pelo seu tempo de trabalho. 

Esta disposição deve aplicar-se a agências 

de trabalho temporário estabelecidas no 

Estado-Membro onde é realizado o 

trabalho. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Alteração  42 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) O princípio da igualdade de 

tratamento e da livre concorrência não 

pode concretizar-se antes de serem 

introduzidas regras justas relativas às 

contribuições para a segurança social. As 

regras e taxas das contribuições sociais do 

Estado-Membro de acolhimento devem 

aplicar-se aos trabalhadores destacados a 

contar do primeiro dia da sua relação de 

trabalho. 

Or. en 



 

AM\1154302PT.docx  PE621.616v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

25.5.2018 A8-0319/43 

Alteração  43 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Tendo em conta a longa duração 

de certas missões de destacamento, é 

necessário estabelecer que, em caso de 

destacamento de duração superior a 24 

meses, o Estado-Membro de acolhimento 

é considerado como o país em que o 

trabalho é realizado. Em conformidade 

com o princípio do Regulamento Roma I, 
a lei do Estado-Membro de acolhimento 

será, por conseguinte, aplicável ao 

contrato de trabalho desses trabalhadores 

destacados se as partes não tiverem 

optado pela aplicação de outra lei. No 

caso de terem decidido escolher uma lei 

diferente, essa decisão não pode, porém, 

ter como consequência privar o 

trabalhador da proteção que lhe 

proporcionam as disposições não 

derrogáveis por acordo ao abrigo da lei do 

Estado-Membro de acolhimento. Estas 

disposições devem aplicar-se a partir do 

início da missão de destacamento sempre 

que a duração prevista seja superior a 24 

meses, e a partir do primeiro dia seguinte 

aos 24 meses quando a duração efetiva 

exceder esse período. Esta regra não afeta 

o direito de as empresas que destacam 

trabalhadores para o território de outro 
Estado-Membro invocarem a liberdade de 

prestação de serviços também nos casos 

em que o destacamento for superior a 24 

meses. O objetivo é simplesmente criar 

(8) O destacamento é, por natureza 

temporário, e habitualmente o 

trabalhador destacado regressa ao país de 

origem após a conclusão do trabalho para 

o qual foi destacado. Em caso de 

destacamento, o trabalhador deve ser 

abrangido pelo direito do trabalho do 

Estado-Membro de acolhimento a partir do 

primeiro dia da relação de trabalho e até 

ao termo do destacamento. Aquando do 

regresso ao Estado-Membro de origem, 

deve ser novamente abrangido pelo direito 

do trabalho do Estado-Membro de origem. 

Estas mudanças são possíveis graças a 

novas tecnologias e a uma melhor 

cooperação entre os Estados-Membros. 
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certeza jurídica na aplicação do 

Regulamento Roma I a uma situação 

específica, sem o alterar de qualquer 

forma. O trabalhador beneficiará, em 

especial, da proteção e das prestações 

previstas no Regulamento Roma I. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Alteração  44 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) Em virtude da natureza fortemente 

móvel do trabalho nos transportes 

rodoviários internacionais, a aplicação da 

Diretiva relativa ao destacamento de 

trabalhadores suscita problemas e 

dificuldades jurídicos específicos 

(nomeadamente nos casos em que a 

ligação com o Estado-Membro em causa 

for insuficiente). Seria mais adequado 

que estes desafios fossem abordados no 

quadro de legislação setorial específica, 

juntamente com outras iniciativas da UE 

destinadas a melhorar o funcionamento 

do mercado interno dos transportes 

rodoviários. 

(10) Os transportes rodoviários 

internacionais devem ser abrangidos pela 

presente diretiva. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Alteração  45 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Com vista a combater os abusos 

em situações de subcontratação e no 

intuito de proteger os direitos dos 

trabalhadores destacados, as empresas em 

causa devem ser corresponsabilizadas em 

caso de fraude ou de abusos. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Alteração  46 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 –parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) remuneração, incluindo as 

bonificações relativas a horas 

extraordinárias; a presente alínea não se 

aplica aos regimes complementares 

voluntários de reforma; 

c) remuneração, calculada a partir da 

taxa horária pagos aos trabalhadores que 

efetuam o mesmo trabalho no Estado-

Membro de acolhimento, incluindo as 

bonificações relativas a horas 

extraordinárias; a presente alínea não se 

aplica aos regimes complementares 

voluntários de reforma; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Alteração  47 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 –parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, por 

remuneração entende-se todos os 

elementos de remuneração tornados 

obrigatórios por disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas, por 

convenções coletivas ou decisões arbitrais 

declaradas de aplicação geral e/ou, na 

falta de um sistema que permita declarar 

de aplicação geral convenções coletivas 
ou decisões arbitrais, por outras 

convenções coletivas ou decisões arbitrais 

na aceção do segundo parágrafo do n.º 8, 

no Estado-Membro em cujo território o 

trabalhador se encontra destacado. 

Para efeitos da presente diretiva, os 

conceitos de remuneração e tarifa horária 

são determinados pela legislação e/ou 

práticas nacionais do Estado-Membro em 

cujo território o trabalhador se encontra 

destacado e abrangem todos os elementos 

de remuneração tornados obrigatórios por 

disposições nacionais legislativas, 

regulamentares ou administrativas, por 

convenções coletivas ou decisões arbitrais 

que tenham sido declaradas de aplicação 

geral nesse Estado-Membro ou sejam 

aplicáveis em conformidade com o artigo 

3º, nº 8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Alteração  48 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 –parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Em caso de fraude ou de abusos, algumas 

ou todas as partes implicadas podem ser 

responsabilizadas, independentemente da 

sua função na cadeia de subcontratação. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Alteração  49 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 –parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 1-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

1-A. Se as empresas estabelecidas no 

território de um Estado-Membro forem 

obrigadas, por disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas ou por 

convenção coletiva, a subcontratar, no 

âmbito das suas obrigações contratuais, 

apenas empresas que garantam certas 

condições de trabalho e de emprego em 

matéria de remuneração, o Estado-

Membro pode, de uma forma não 

discriminatória e proporcionada, 

estabelecer que essas empresas estejam 

sujeitas à mesma obrigação relativamente 

a subcontratos celebrados com as 

empresas referidas no artigo 1.º, n.º 1, que 

destacam trabalhadores para o seu 

território. 

1-A. Os Estados-Membros asseguram 

que, independentemente da lei aplicável à 

relação de trabalho, as empresas a que se 

refere o artigo 1.º, n.º 1, garantam aos 

trabalhadores destacados no seu 

território, numa base de igualdade de 

tratamento, a partir do primeiro dia da 

relação de trabalho, para além das 

condições de trabalho e de emprego 

referidas no n.º 1 do presente artigo, todas 

as condições de trabalho e de emprego 

aplicáveis que sejam fixadas no território 

do Estado-Membro onde o trabalho for 

realizado: 

 a) por disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas e/ou 

 b) Por convenções coletivas ou decisões 

arbitrais declaradas de aplicação geral ou 

que sejam aplicáveis em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 8. 

 O primeiro parágrafo do presente número 

não se aplica às seguintes matérias: 

 a) Procedimentos, formalidades e 

condições de celebração e rescisão do 

contrato de trabalho, incluindo cláusulas 
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de não concorrência; 

 b) Regimes profissionais complementares 

de pensões. 

 O Estado-Membro em que o serviço é 

prestado prorroga até 18 meses, com base 

na notificação fundamentada de um 

prestador de serviços, o período antes do 

qual é aplicável o disposto no presente 

número. 

 Se a empresa referida no artigo 1.º, n.º 1, 

substituir um trabalhador destacado por 

outro trabalhador destacado que efetue o 

mesmo trabalho no mesmo local, a 

duração do destacamento corresponde, 

para efeitos do presente número, à 

duração acumulada dos períodos de 

destacamento dos trabalhadores em 

causa. Para efeitos do presente artigo, o 

conceito de «o mesmo trabalho no mesmo 

local» é determinado em função, 

nomeadamente, da natureza do serviço a 

prestar, do trabalho a ser realizado e, 

sempre que aplicável, do(s) endereço(s) do 

local de trabalho. 

Or. en 

 


