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Alteração  1 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0401/2017 

Nicola Danti 

Aplicação da Diretiva 2005/36/CE no que diz respeito à regulamentação e à necessidade de 

reforma dos serviços profissionais 

2017/2073(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Reconhece o papel da 

regulamentação profissional no sentido de 

atingir um elevado nível de proteção dos 

objetivos de interesse público, quer os 

explicitamente mencionados no Tratado, 

como a ordem pública, a segurança pública 

e a saúde pública, quer os que constituam 

razões imperiosas de interesse público, 

incluindo os reconhecidos pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça, tais 

como a preservação do equilíbrio 

financeiro do regime de segurança social, 

a proteção dos consumidores, dos 

beneficiários dos serviços e dos 

trabalhadores, a salvaguarda da boa 

administração da justiça, a equidade das 

operações comerciais, o combate à fraude, 

a prevenção da evasão e da elisão fiscais, 

a eficácia dos controlos fiscais, a 

segurança rodoviária, a garantia da 

qualidade do trabalho artesanal, a 

promoção da investigação e do 

desenvolvimento, a proteção do ambiente 

e do ambiente urbano, a saúde dos 

animais, a propriedade intelectual, a 

preservação e a conservação do 

património histórico e artístico nacional, 

os objetivos da política social e os 

objetivos da política cultural; reconhece a 

margem de apreciação dos 

Estados-Membros na determinação das 

14. Reconhece o papel da 

regulamentação profissional no sentido de 

atingir um elevado nível de proteção dos 

objetivos de interesse público, quer os 

explicitamente mencionados no Tratado, 

como a ordem pública, a segurança pública 

e a saúde pública, quer os que constituam 

razões imperiosas de interesse público, tal 

como reconhecido pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça, em consonância com 

os princípios da não discriminação e da 

proporcionalidade; 
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formas para atingir os objetivos acima 

enunciados, em consonância com os 

princípios da não discriminação e da 

proporcionalidade; 

Or. en 

 

 


