
 

AM\867115PT.doc  PE465.602v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

10.5.2011 B7-0296/2 

Alteração  2 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Proposta de Convenção da OIT complementada por uma recomendação sobre os 

trabalhadores domésticos 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que muitos 

empregadores de trabalhadores 

domésticos carecem, eles próprios, do 

conhecimento, aconselhamento e 

assistência indicados em matéria de 

direito do trabalho, segurança social e 

obrigações dos empregadores dos 

trabalhadores domésticos, 

Or. en 
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10.5.2011 B7-0296/3 

Alteração  3 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Proposta de Convenção da OIT complementada por uma recomendação sobre os 

trabalhadores domésticos 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que os “au pair” são 

um grupo de trabalhadores domésticos 

muitas vezes não considerados 

trabalhadores regulares; que numerosos 

relatórios indicam que isto pode originar 

abusos, por exemplo, forçando os “au 

pair” a cumprir um horário excessivo; 

considerando que os “au pair” devem 

receber protecção idêntica à dos demais 

trabalhadores domésticos, 

Or. en 
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10.5.2011 B7-0296/4 

Alteração  4 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Proposta de Convenção da OIT complementada por uma recomendação sobre os 

trabalhadores domésticos 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Sublinha que a luta contra o 

trabalho não declarado deve ser 

acompanhada de medidas que criem 

alternativas viáveis e sustentáveis de 

emprego, e que apoiem as pessoas no 

acesso ao mercado de trabalho aberto, 

inclusive através de um efectivo trabalho 

por conta própria; 

Or. en 

 

 

 


