
 

AD\1003421PT.doc  PE514.664v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

  

 PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014 

 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 
 

2013/0081(COD) 

19.9.2013 

PARECER 

da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

sobre a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições 

de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 

investigação, de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação 

remunerada e não remunerada, de voluntariado e de colocação «au pair» 

(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)) 

Relator de parecer: Dimitar Stoyanov 

 



 

PE514.664v02-00 2/6 AD\1003421PT.doc 

PT 

PA_Legam 



 

AD\1003421PT.doc 3/6 PE514.664v02-00 

 PT 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A presente proposta pretende alterar a Diretiva 2005/71/CE, relativa a um procedimento 

específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação 

científica1, e a Diretiva 2004/114/CE, relativa às condições de admissão de nacionais de 

países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação não 

remunerada ou de voluntariado2. Além de tentar codificar as duas diretivas num único texto 

de caráter geral, a proposta prevê, igualmente, a ampliação do campo de aplicação no que se 

refere às categorias de pessoas abrangidas e o alargamento de alguns dos direitos dos 

nacionais de países terceiros em questão. 

 

O principal objetivo da proposta, segundo a Comissão, consiste em aumentar a atratividade da 

UE enquanto destino para migrantes qualificados. Por conseguinte, visa substituir algumas 

regras nacionais relativas aos pedidos de admissão e residência por regras comuns, a fim de 

simplificar os procedimentos para os potenciais requerentes e os organismos envolvidos, já 

que reitera a necessidade de um instrumento comum a nível da UE que incentive a mobilidade 

na UE das pessoas em questão. O alargamento do âmbito de aplicação da diretiva reformulada 

com vista à inclusão de mais duas categorias de pessoas – estagiários remunerados e pessoas 

au pair – pretende, tal como referido na proposta, «servir como garantia contra a exploração» 

destes grupos vulneráveis. 

 

Um dos elementos centrais da presente proposta consiste «em explorar melhor o potencial que 

os estudantes do ensino superior e os investigadores podem oferecer», facilitando o trabalho 

na UE após a conclusão dos seus estudos ou investigação. Se adotada na sua forma original, a 

proposta reforçaria o direito de os estudantes trabalharem em tempo parcial, aumentando o 

número máximo de horas semanais de 10 para 20, proporcionaria aos membros da família dos 

investigadores o direito de procurar emprego e permitiria aos estudantes e investigadores, 

após a conclusão dos seus estudos ou investigação, a permanência no território durante 

12 meses para tentar encontrar trabalho. A proposta pretende, igualmente, facilitar a 

mobilidade no interior da UE aos estudantes e investigadores, especialmente os que integram 

os programas Erasmus Mundus e Marie Curie.  

 

Outra característica nova importante da proposta consiste em vincular algumas das principais 

condições de entrada e residência nos casos em que estas não sejam vinculativas ao abrigo da 

legislação da UE já existente. A proposta prevê que, se um requerente preencher todas as 

condições de admissão num Estado-Membro, deve ser-lhe emitido um visto de longa duração 

ou um título de residência. 

                                                 
1 Diretiva 2005/71/CE do Conselho, de 12 de outubro de 2005, relativa a um procedimento específico de 

admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica (JO L 289 de 3.11.2005, p. 15). 
2 Diretiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, relativa às condições de admissão de 

nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação não remunerada 

ou de voluntariado (JO L 375 de 23.12.2004, p. 12). 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

no relatório que aprovar: 

 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) As autoridades nacionais devem 

informar os nacionais de países terceiros 

que requeiram a admissão nos 

Estados-Membros, ao abrigo da presente 

diretiva, da sua decisão sobre o pedido. 

Devem pronunciar-se por escrito o mais 

rapidamente possível e, o mais tardar, até 

60 dias a contar da data de apresentação do 

pedido, ou o mais tardar até 30 dias a 

contar da mesma data se os requerentes 

forem investigadores ou estudantes do 

ensino superior abrangidos por programas 

da União que incluem medidas de 

mobilidade. 

(30) As autoridades nacionais devem 

informar os nacionais de países terceiros 

que requeiram a admissão nos 

Estados-Membros, ao abrigo da presente 

diretiva, da sua decisão sobre o pedido. 

Devem pronunciar-se por escrito o mais 

rapidamente possível e, o mais tardar, até 

60 dias a contar da data de apresentação do 

pedido, ou o mais tardar até 30 dias a 

contar da mesma data se os requerentes 

forem investigadores ou estudantes do 

ensino superior abrangidos por programas 

da União que incluem medidas de 

mobilidade. Os Estados-Membros devem 

prever a possibilidade de interposição de 

recurso junto de um tribunal nacional 

competente contra a recusa implícita de 

admissão, caso as autoridades nacionais 

não deem resposta a um pedido nos 

prazos supramencionados.  

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.° 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) considerados, nos termos da legislação 

nacional do Estado-Membro em questão, 

e) considerados, nos termos da legislação 

nacional do Estado-Membro em questão, 
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como trabalhadores por conta própria. como membros de profissões liberais ou 

trabalhadores por conta própria. 
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