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Alteração 2
Alex Agius Saliba
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
O direito a desligar
2019/2181(INL)

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda as necessidades e 
disparidades específicas entre os diferentes 
setores em relação ao direito a desligar; 
insta a Comissão a apresentar – com base 
numa avaliação exaustiva e adequada e 
numa consulta aos Estados-Membros e aos 
parceiros sociais – uma proposta de 
diretiva da União sobre normas e 
condições mínimas, a fim de assegurar que 
os trabalhadores possam exercer 
efetivamente o seu direito a desligar e 
regular a utilização das ferramentas digitais 
novas e existentes para fins profissionais, 
tendo simultaneamente em conta o 
Acordo-Quadro europeu dos parceiros 
sociais sobre digitalização, que inclui 
disposições sobre ligar e desligar; insiste 
em que qualquer iniciativa legislativa 
respeite a autonomia do parceiro social a 
nível nacional, os acordos coletivos 
nacionais e as tradições e os modelos do 
mercado de trabalho nacional, não devendo 
afetar o direito de negociar, celebrar e fazer 
cumprir os acordos coletivos de acordo 
com a legislação e a prática nacionais;

13. Recorda as necessidades e 
disparidades específicas entre os diferentes 
setores em relação ao direito a desligar; 
insta a Comissão a apresentar – com base 
numa avaliação exaustiva e adequada e 
numa consulta aos Estados-Membros e aos 
parceiros sociais – uma proposta de 
diretiva da União sobre normas e 
condições mínimas, a fim de assegurar que 
os trabalhadores possam exercer 
efetivamente o seu direito a desligar e 
regular a utilização das ferramentas digitais 
novas e existentes para fins profissionais, 
tendo simultaneamente em conta o 
Acordo-Quadro europeu dos parceiros 
sociais sobre digitalização, que inclui 
disposições sobre ligar e desligar; recorda 
que o Acordo-Quadro prevê que os 
parceiros sociais tomem medidas de 
execução nos próximos três anos e que 
uma proposta legislativa elaborada antes 
do termo desse período de execução não 
teria em conta o papel dos parceiros 
sociais estabelecido no TFUE; insiste em 
que qualquer iniciativa legislativa respeite 
a autonomia do parceiro social a nível 
nacional, os acordos coletivos nacionais e 
as tradições e os modelos do mercado de 
trabalho nacional, não devendo afetar o 
direito de negociar, celebrar e fazer 
cumprir os acordos coletivos de acordo 
com a legislação e a prática nacionais;
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