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25.5.2018 A8-0319/51 

Alteração  51 

Martina Dlabajová 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 o trabalhador destacado 

regressa habitualmente ao país de origem 

após a conclusão do trabalho para o qual 

foi destacado. No entanto, tendo em conta 
a longa duração de certos destacamentos, 

e reconhecendo a ligação entre o mercado 
de trabalho do país de acolhimento e os 

trabalhadores destacados por períodos tão 

longos, é necessário estabelecer que, em 

caso de destacamento de duração superior 

a 24 meses, os países de acolhimento 

deverão assegurar que as empresas que 

destacam trabalhadores para o seu 

território garantem um conjunto de 

condições suplementares 

obrigatoriamente aplicáveis aos 

trabalhadores no Estado-Membro em que 

o trabalho é realizado. Esse período 

deverá ser prorrogado mediante 

notificação fundamentada do prestador de 

serviço. 
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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 A8-0319/52 

Alteração  52 

Martina Dlabajová 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) É jurisprudência constante que as 

restrições à livre prestação de serviços só 

são admissíveis se se justificarem por 

razões imperiosas de interesse geral, 

devendo ser proporcionadas e necessárias. 

(9) É necessário assegurar uma maior 

proteção dos trabalhadores, a fim de 

salvaguardar a liberdade de prestação de 

serviços numa base equitativa, tanto a 

curto como a longo prazo, nomeadamente 

prevenindo a violação dos direitos 

garantidos pelos Tratados. Porém, as 

regras que asseguram essa proteção dos 

trabalhadores não podem afetar 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. Qualquer disposição aplicável aos 

trabalhadores destacados por um período 

superior a 24 meses deve, portanto, ser 

compatível com a referida liberdade. É 

jurisprudência constante que as restrições à 

livre prestação de serviços só são 

admissíveis se se justificarem por razões 

imperiosas de interesse geral e se forem 

proporcionadas e necessárias. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Alteração  53 

Martina Dlabajová 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 3.º é alterado do seguinte 

modo: 

(2) (a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 

redação: 

 «Os Estados-Membros tomarão 

providências, independentemente da lei 

aplicável à relação de trabalho, para que 

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

garantam aos trabalhadores que estão 

destacados no seu território, numa base 

de igualdade de tratamento, as condições 

de trabalho e de emprego relativas às 

matérias a seguir enumeradas e que, no 

território do Estado-Membro onde o 

trabalho for realizado, sejam fixadas: 

 – por disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas e/ou 

 – por convenções coletivas ou decisões 

arbitrais declaradas de aplicação geral ou 

que sejam aplicáveis em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 8: 

 (a) períodos máximos de trabalho e 

períodos mínimos de descanso; 

 (b) duração mínima das férias anuais 

remuneradas; 

 (c) remuneração, incluindo as 

bonificações relativas a horas 

extraordinárias; a presente alínea não se 

aplica aos regimes complementares 

voluntários de reforma; 

 (d) condições de disponibilização dos 
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trabalhadores, nomeadamente por 

agências de trabalho temporário; 

 (e) saúde, segurança e higiene no local de 

trabalho; 

 (f) medidas de proteção aplicáveis às 

condições de trabalho e emprego das 

mulheres grávidas e das puérperas, das 

crianças e dos jovens; 

 (g) igualdade de tratamento entre homens 

e mulheres, bem como outras disposições 

em matéria de não-discriminação. 

 (h) condições de alojamento dos 

trabalhadores quando o empregador 

disponibiliza alojamento aos 

trabalhadores afastados do seu local de 

trabalho habitual; 

 (i) subsídios e abonos ou reembolsos de 

despesas para cobrir as despesas de 

viagem, de alimentação e de alojamento 

para os trabalhadores longe do seu 

domicílio por motivos profissionais; a 

presente alínea é aplicável exclusivamente 

aos custos de viagem, de alimentação e de 

alojamento suportados por um 

trabalhador destacado que tenha de se 

deslocar de e para o seu local de trabalho 

habitual no Estado-Membro em cujo 

território está destacado, ou que seja 

enviado temporariamente pelo seu 

empregador desse local de trabalho para 

outro local de trabalho. 

 Para efeitos da presente diretiva, o 

conceito de remuneração é determinado 

pela legislação e/ou práticas nacionais do 

Estado-Membro em cujo território o 

trabalhador se encontra destacado e 

abrange 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. 
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 Sem prejuízo do artigo 5.º da Diretiva 

2014/67/UE, os Estados-Membros 

publicam, em conformidade com a 

legislação e/ou práticas nacionais, sem 

demora injustificada e de forma 

transparente, no sítio Web oficial único a 

nível nacional referido nesse artigo, 

informações sobre os elementos 

constitutivos da remuneração em 

conformidade com a alínea c) do presente 

número, e todas as condições de trabalho 

e de emprego, em conformidade com o 

artigo 3.º, n.º 1-A. 

Os Estados-Membros asseguram que as 

informações fornecidas no sítio Web 

oficial único a nível nacional são corretas 

e atualizadas. A Comissão publica no seu 

sítio Web os endereços dos sítios Web 

oficiais únicos a nível nacional. 

Caso as informações constantes do sítio 

Web oficial único a nível nacional não 

indiquem, em conformidade com o 

artigo 5.º da Diretiva 2014/67/UE, quais 

as condições de trabalho e de emprego a 

aplicar, esta circunstância é tomada em 

consideração, em conformidade com a 

legislação e/ou práticas nacionais, para 

determinar as sanções a aplicar em caso 

de violação das disposições nacionais 

adotadas nos termos da presente diretiva, 

na medida do necessário para assegurar a 

respetiva proporcionalidade. 

1-A. Quando a duração efetiva do 

destacamento for superior a 24 meses, 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, 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 
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(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 

de não concorrência; 

(b) regimes complementares voluntários 

de reforma. 

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 

Justificação 

A alteração visa alinhar o texto adotado pela proposta da Comissão, que propunha um período 

de destacamento de 24 meses. De momento, não existe qualquer limitação temporal para a 

prestação de serviços no âmbito do destacamento de trabalhadores. 

O limite de 24 meses foi reduzido para 12 meses pela equipa de negociações, o que constitui um 

período extremamente curto e restringe claramente uma das liberdades fundamentais da UE, a 

saber, a livre circulação de serviços. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Alteração  54 

Martina Dlabajová 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 2 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As Diretivas 96/71/CE 

e 2014/67/UE não se aplicam ao setor do 

transporte rodoviário até à data de 

aplicação do ato legislativo que altera a 

Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito 

aos requisitos de execução e estabelece 

regras específicas no que se refere à 

Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 

2014/67/UE para o destacamento de 

condutores do setor do transporte 

rodoviário. 

Or. en 

Justificação 

A equipa de negociações não resolveu o problema dos casos de infração em curso nem as 

questões administrativas relacionadas com a aplicação da Diretiva 2014/67 (Diretiva de 

execução) ao setor dos transportes. 

A alteração visa suspender a aplicação destas medidas até à adoção e aplicação de regras 

específicas ao setor dos transportes (na forma de uma lex specialis, que faz parte do pacote de 

mobilidade, atualmente em debate). 
 


