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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Novas vias para a uma migração laboral legal
(2020/2010(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 3.º, n.º 2, e o 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), nomeadamente o 
artigo 79.º,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, em particular o artigo 2.º do Protocolo 4,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o artigo 45.º,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 
nomeadamente o seu artigo 13.º,

– Tendo em conta as normas laborais internacionais em matéria de migração laboral 
adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do 
Trabalho e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1990,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Agenda Europeia da 
Migração» (COM(2015)0240),

– Tendo em conta as comunicações da Comissão de 6 de abril de 2016 intitulada 
«Reformar o Sistema Europeu Comum de Asilo e Melhorar as Vias de Entrada Legal na 
Europa» COM(2016)0197) e de 12 de setembro de 2018 intitulada «Reforçar as vias 
legais para a Europa:  uma componente indispensável de uma política de migração 
equilibrada e global» (COM(2018)0635),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 23 de setembro de 2020 sobre um novo 
Pacto em matéria de Migração e Asilo (COM(2020)0609),

– Tendo em conta o plano de ação e a declaração política adotados na Cimeira UE-África 
sobre migração, realizada em Valeta, em 11 e 12 de novembro de 2015, em particular as 
respetivas partes sobre a migração legal e a mobilidade, 

– Tendo em conta o Pacto Mundial das Nações Unidas sobre Migrações Seguras, 
Ordenadas e Regulares, de 10 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta o Fundo Fiduciário de Emergência da UE para África,

– Tendo em conta a sua resolução de 12 de abril de 2016 sobre a situação no 
Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 
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migração1,

– Tendo em conta o seu documento de trabalho de 15 de janeiro de 2016 sobre o 
desenvolvimento de canais adequados de migração económica legal2,

– Tendo em conta os estudos do Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos 
Assuntos Constitucionais da sua Direção-Geral das Políticas Internas, de setembro de 
2015, intitulado «Explorar novas vias para a legislação em matéria de migração laboral 
para a União Europeia», e de outubro de 2015, intitulado «Cooperação da UE com 
países terceiros no domínio da migração», bem como o estudo do Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu, de março de 2019, intitulado «O custo da não-Europa no domínio 
da migração legal»,

– Tendo em conta o balanço de qualidade da legislação da UE em matéria de migração 
legal, de 29 de março de 2019 («balanço de qualidade»),

– Tendo em conta os estudos da Rede Europeia das Migrações,

– Tendo em conta os estudos da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos,

– Tendo em conta as atividades e os relatórios do Relator Especial das Nações Unidas 
sobre os direitos humanos dos migrantes,

– Tendo em conta as atividades, os relatórios e as resoluções do Conselho da Europa,

– Tendo em conta as atividades e os relatórios da Organização Internacional para as 
Migrações,

– Tendo em conta o acervo da UE em matéria de migração laboral, desenvolvido entre 
2004 e 2016, que regula as condições de entrada e de residência e os direitos dos 
trabalhadores nacionais de países terceiros, que inclui:

- a Diretiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de maio de 2009, relativa às condições de 
entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego 
altamente qualificado (Diretiva Cartão Azul)3, 

- a Diretiva 2011/98/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 
2011, relativa a um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização 
única para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um 
Estado-Membro e a um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países 
terceiros que residem legalmente num Estado-Membro4,

1 JO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 JO L 155 de 18.6.2009, p. 17.
4 JO L 343 de 23.12.2011, p. 1.
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- a Diretiva 2014/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014, relativa às condições de entrada e de permanência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de trabalho sazonal5,

- a Diretiva 2014/66/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 
relativa às condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros no quadro 
de transferências dentro das empresas6,

- a Diretiva (UE) 2016/801 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2016, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de programas 
de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação au pair7,

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
junho de 2016, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países 
terceiros para efeitos de emprego altamente especializado (COM(2016)0378) e as 
posições adotadas respetivamente pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 2017,

– Tendo em conta as diretivas que regulam as condições de entrada e de residência e os 
direitos de outras categorias mais gerais de nacionais de países terceiros, como as 
diretivas relativas ao direito ao reagrupamento familiar e ao estatuto dos nacionais de 
países terceiros residentes de longa duração,

– Tendo em conta as diretivas que regulam as condições de entrada e de permanência para 
as categorias de nacionais de países terceiros que não entram na UE para trabalhar, mas 
estão autorizadas a fazê-lo, como as diretivas que concedem aos beneficiários de 
proteção internacional o direito de acesso ao emprego e ao trabalho independente após o 
reconhecimento do seu estatuto, ou que concedem aos requerentes de proteção 
internacional acesso ao mercado de trabalho, o mais tardar nove meses após a 
apresentação do seu pedido,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

1. Parte do princípio de que as pessoas se encontram em constante circulação e de que a 
migração deve ser gerida de forma adequada; considera que, para abordar a questão da 
migração legal, é preferível começar pelas melhorias políticas mais óbvias e avançar 
para reformas mais ambiciosas;

O quadro legislativo da UE em vigor

5 JO L 94 de 28.3.2014, p. 375.
6 JO L 157 de 27.5.2014, p. 1. Os trabalhadores transferidos dentro de empresas são destacados de uma empresa 
estabelecida fora da UE para uma entidade pertencente ao mesmo grupo de empresas estabelecidas na UE.
7 JO L 132 de 21.5.2016, p. 21.
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2. Observa que o artigo 79.º do TFUE prevê a gestão da migração legal a nível da União e 
obriga os Estados-Membros a desenvolver uma política comum de imigração, incluindo 
regras comuns sobre as condições de entrada e residência de nacionais de países 
terceiros e os direitos de que gozam uma vez legalmente residentes na União; reconhece 
que o artigo 79.º, n.º 5, do TFUE consagra explicitamente o direito de os Estados-
Membros determinarem os volumes de admissão de nacionais de países terceiros que 
venham procurar trabalho nos seus territórios;

3. Sublinha os efeitos positivos do quadro da UE em matéria de migração legal 
identificados pela Comissão no seu balanço de qualidade, nomeadamente um grau de 
harmonização das condições, dos procedimentos e dos direitos e uma maior segurança 
jurídica para os nacionais de países terceiros, os empregadores e as administrações;

4. Recorda que o quadro que atualmente regula a migração legal para a União está 
fragmentado, incide apenas em categorias específicas de trabalhadores, não trata essas 
categorias da mesma forma e permite a existência de quadros legislativos nacionais 
paralelos, o que coloca esses quadros legislativos nacionais em concorrência entre si e 
com o quadro da União;

5. Considera que esta abordagem serve apenas para satisfazer as necessidades a curto 
prazo e não está em consonância com o objetivo da União de uma abordagem global da 
política de migração;

6. Realça que, no seu balanço de qualidade, a Comissão chegou a uma conclusão 
semelhante e identificou a necessidade de corrigir incoerências, lacunas e insuficiências 
através de um vasto leque de medidas, nomeadamente legislativas;

Adoção de uma abordagem simplificada

7. Salienta que o atual quadro jurídico e a aplicação divergente das diretivas existentes 
pelos Estados-Membros deram origem a muitas incoerências para os nacionais de países 
terceiros no que se refere à igualdade de tratamento, às condições de entrada e de 
readmissão, à autorização de trabalho, ao estatuto de residência, à mobilidade no 
interior da UE, à coordenação da segurança social, ao reconhecimento das qualificações 
e ao reagrupamento familiar; destaca que estas incoerências criam também dificuldades 
às empresas que empregam nacionais de países terceiros8;

8. Destaca o valor acrescentado de um quadro da União para a migração legal no âmbito 
de uma abordagem holística da migração, uma vez que proporciona oportunidades 
através de vias legais para as pessoas que procuram trabalho, incentiva uma migração 
mais ordenada, atrai os trabalhadores de que os mercados de trabalho da UE necessitam 
e garante que os trabalhadores nacionais de países terceiros sejam tratados em 
conformidade com os direitos fundamentais na UE;

9. Reitera que uma aplicação melhor e mais coerente do atual quadro legislativo, bem 

8 Segundo o balanço de qualidade, os principais domínios que têm os maiores problemas de coerência interna são 
os seguintes: procedimentos de candidatura, condições de admissão e residência (incluindo motivos de recusa e 
retirada de autorização), igualdade de tratamento, mobilidade no interior da UE e reagrupamento familiar.
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como uma melhor aplicação dos direitos previstos nas diretivas existentes, constituem 
as primeiras medidas práticas que é necessário tomar;

10. Recomenda que o quadro legislativo seja simplificado e harmonizado, alinhando as 
disposições relativas aos procedimentos de candidatura, aos motivos de admissão e 
recusa, às garantias processuais, à igualdade de tratamento, ao acesso ao mercado de 
trabalho, à unidade familiar e à mobilidade no interior da UE em todas as diretivas 
relativas à migração legal;

11. Solicita à Comissão que proponha medidas legislativas adequadas para melhorar as 
diretivas existentes, alinhando-as com as disposições mais favoráveis;

Melhoria da mobilidade no interior da UE 

12. Salienta que a mobilidade dos nacionais de países terceiros no interior da UE constitui 
uma componente essencial da política de migração legal da UE, uma vez que 
proporciona um claro valor acrescentado que não pode ser alcançado ao nível dos 
Estados-Membros; recorda que a livre circulação de trabalhadores contribui para fazer 
corresponder a oferta e a procura nos mercados de trabalho da UE;

13. Destaca que regras mais harmonizadas que facilitem a mobilidade no interior da UE 
funcionariam como um incentivo para os nacionais de países terceiros, representariam 
uma medida positiva para os empregadores e ajudariam os Estados-Membros a colmatar 
as lacunas nos seus mercados de trabalho; salienta, além disso, que tal permitiria aos 
nacionais de países terceiros já presentes na UE melhorar as suas perspetivas de 
integração;

14. Observa que as diretivas adotadas mais recentemente sobre os estudantes, os 
investigadores e os trabalhadores transferidos dentro da empresa concedem direitos de 
mobilidade a nacionais de países terceiros mais amplos do que as diretivas relativas à 
migração legal adotadas anteriormente, como a Diretiva Cartão Azul original;

15. Recomenda que, como primeiro passo no sentido da simplificação, os direitos à 
mobilidade no interior da UE sejam reforçados em todas as diretivas relativas à 
migração legal; reitera que a Comissão deve propor medidas legislativas adequadas;

Criação de uma reserva de talentos

16. Sublinha que são necessários novos instrumentos para assegurar uma correspondência 
entre os empregadores e os trabalhadores potenciais; realça que é necessária uma 
melhor informação sobre a migração legal para a UE para os empregadores e os 
nacionais de países terceiros e que é necessário intensificar o diálogo estruturado e 
significativo com os países terceiros pertinentes em matéria de migração legal;

17. Propõe, por conseguinte, o desenvolvimento de uma plataforma de reserva de talentos 
da UE que funcione como balcão único para os trabalhadores nacionais de países 
terceiros, os empregadores da UE e as administrações nacionais; recomenda que tal 
abranja todos os setores de emprego, incluindo os considerados de média ou baixa 
remuneração; observa que a participação dos serviços públicos de emprego numa 
plataforma deste tipo, tanto na UE como nos países de origem, poderia ajudar a 



PE657.255v01-00 8/12 PR\1212618PT.docx

PT

melhorar as parcerias entre eles;

18. Recomenda que seja facilitado o reconhecimento e a certificação de diplomas, 
certificados e outras qualificações profissionais, incluindo a aquisição formal e não 
formal de competências em países terceiros; insiste em que os Estados-Membros 
estabeleçam de imediato disposições e mecanismos para a validação da experiência 
profissional e da aprendizagem não formal e informal, em conformidade com a 
Recomendação do Conselho de 20129;

Reforço das relações com os países terceiros e promoção de vias legais

19. Apoia a cooperação global e regional em matéria de migração, a fim de reforçar a 
disponibilidade e a flexibilidade das vias de migração regular; continua convicto de que 
o aumento do número de canais de migração legal contribuiria para reduzir a migração 
irregular, comprometeria o modelo de negócio dos passadores, reduziria o tráfico de 
seres humanos e a exploração laboral, reforçaria a igualdade de oportunidades para 
todos os trabalhadores e ofereceria uma via legal aos que se sentem tentados a migrar 
irregularmente para a União;

20. Sublinha o importante papel das remessas dos imigrantes e os benefícios da migração 
segura, regular e ordenada tanto para os países de origem com para os países de destino; 
apoia os esforços para resolver problemas como a «fuga de cérebros» e a «captação de 
cérebros» através do desenvolvimento de instrumentos que permitam a migração 
circular;

Desenvolvimento do quadro legislativo da UE

21. Recorda que a UE está a ficar para trás na concorrência mundial pelo talento; continua 
empenhado em procurar uma revisão significativa da Diretiva Cartão Azul, a fim de 
obter valor acrescentado em termos de harmonização, reconhecimento de competências, 
simplificação de procedimentos e melhoria da mobilidade no interior da UE;

22. Entende que a política da UE em matéria de migração legal deve responder à escassez 
de mão de obra; recomenda que a União desenvolva o seu quadro legislativo para 
abranger em maior medida os nacionais de países terceiros que procuram trabalho em 
empregos que exigem qualificações baixas ou médias10;

23. Regista, neste contexto, que os nacionais de países terceiros têm com frequência 
empregos no sector dos serviços domésticos e cuidados domiciliários11; solicita à 
Comissão que apresente um projeto de diretiva que estabeleça as condições de entrada e 
de residência dos trabalhadores domésticos;

24. Solicita à Comissão que pondere o desenvolvimento de um regime à escala da UE para 

9 Recomendação do Conselho de 20 dezembro de 2012 sobre a validação da aprendizagem não formal e informal 
(JO C 398 de 22.12.2012, p. 1).
10 Vide, por exemplo, Rede Europeia das Migrações, Determining labour shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU (Determinar a escassez de mão de obra e a necessidade de migração 
laboral de países terceiros para a UE), Comissão Europeia, Bruxelas, 2015.
11 Vide igualmente: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration (O custo da não-Europa no 
domínio da migração legal), Parlamento Europeu, Bruxelas, 2019, pp. 21-22.
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atrair trabalhadores independentes e/ou empresários, nomeadamente com vista a 
facilitar as suas atividades transfronteiras;

25. Reconhece que as diretivas setoriais não são uma panaceia para as necessidades do 
mercado de trabalho da UE nem, de um modo mais geral, para a questão da migração 
legal; entende que, a médio prazo, a UE deve afastar-se de uma abordagem setorial e 
adotar um código em matéria de imigração que estabeleça regras gerais de entrada e 
residência para todos os nacionais de países terceiros que procurem emprego na União;

26. Assinala que um instrumento legislativo abrangente deste tipo eliminaria os diferentes 
requisitos estabelecidos nos Estados-Membros e proporcionaria a necessária 
simplificação e harmonização das regras, sem discriminação em relação a qualquer setor 
de emprego ou tipo de trabalhador;

°
° °

27. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.



PE657.255v01-00 10/12 PR\1212618PT.docx

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No seu discurso de 2020 sobre o Estado da União1, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula 
Von der Leyen, identificou a criação de vias legais como parte das ações-chave para combater 
a migração irregular na Europa. 

Com efeito, seria ingénuo pensar que existe uma solução única. A migração, irregular ou não, 
sempre fez, e continuará a fazer, parte da nossa História. Para compreender os principais 
desafios enfrentados pela União Europeia e a nível mundial - como as alterações climáticas, a 
fome e a guerra e a desigualdade - torna-se evidente que a UE tem de fazer muito mais. 

O presente relatório trata da questão da migração legal de mão de obra, recomendando uma 
abordagem gradual segundo a qual é necessário responder primeiro aos problemas imediatos, 
alargar em seguida os setores regidos pelo direito da UE e, posteriormente, proceder a uma 
reforma mais abrangente da política de migração legal da UE. Há uma realidade na UE que não 
tem sido devidamente enfrentada: o envelhecimento da população, a exploração de 
trabalhadores estrangeiros, a questão da migração e a corrida mundial ao talento.

Segundo o relatório de 2019 sobre o envelhecimento demográfico2, quase um quinto da 
população da UE-28 no início de 2018 tinha uma idade igual ou superior a 65 anos. O relatório 
prevê que, nas próximas três décadas, o número de idosos na União Europeia (UE) deverá 
seguir uma trajetória ascendente, atingindo um máximo de 149,2 milhões de habitantes em 
2050; a sua percentagem relativa da população total aumentará também de forma gradual, 
prevendo-se que atinja 28,5 % em 2050.

Tendo isto em mente, e também as lacunas identificadas no mercado de trabalho, uma nova 
política em matéria de migração legal é um dos quatro pilares de uma gestão equilibrada da 
migração da UE. 

Na sua Comunicação sobre um novo Pacto em matéria de Migração e Asilo, a Comissão 
Europeia reconhece os benefícios que a migração legal proporciona à sociedade e à economia. 
Embora os Estados-Membros conservem o direito de determinar os volumes de admissão de 
nacionais de países terceiros provenientes de países terceiros que procuram emprego no seu 
território, existe a possibilidade de colmatar as lacunas no mercado de trabalho, oferecendo 
simultaneamente aos trabalhadores as oportunidades e as condições de trabalho adequadas que 
lhes são frequentemente recusadas.

Um relatório de 20193 da Agência dos Direitos Fundamentais destacou a exploração dos 
trabalhadores migrantes, incluindo os nacionais de países terceiros que se deslocam para a UE 
e os nacionais da UE que se deslocam para outro país da UE. Tal incluiu receber apenas 5 EUR 
por dia, ser forçado a pagar dívidas aos traficantes antes de ganhar um cêntimo e dormir em 
contentores sem água ou eletricidade. O relatório lança luz sobre o emprego precário em vários 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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setores, incluindo a agricultura, a construção, o trabalho doméstico, a hotelaria, a indústria 
transformadora e os transportes.

Também não pode ser ignorada a situação causada pela COVID-19. Os trabalhadores migrantes 
e sazonais estão muitas vezes em situação de emprego precário, com más condições de trabalho, 
e alojados em condições que não cumprem as normas. A criação de um quadro jurídico 
adequado para esta situação garantiria o acesso a medidas de apoio ao rendimento, proteção 
social e cuidados de saúde. 

A Comissão Europeia afirma ser necessário atrair competências e talentos para a UE. Com 
efeito, o mercado de trabalho da UE enfrenta uma escassez de competências específicas em 
diferentes setores, sejam eles de baixo, médio ou alto nível. Na Agenda de Competências para 
a Europa, recentemente publicada, a Comissão Europeia afirmou4 que iria trabalhar com os 
Estados-Membros sobre estratégias nacionais modernas e abrangentes em matéria de 
competências e unir forças com as agências nacionais de emprego para as levar a cabo. Neste 
contexto, sugere também que este aspeto pode ser associado a uma abordagem mais estratégica 
da migração legal, orientada para uma melhor captação e manutenção de talentos.

A relatora levanta uma série de questões no seu relatório, incluindo o facto de a legislação da 
UE em matéria de migração legal estar altamente fragmentada. A diversidade de regras e 
regulamentações torna o quadro da UE pouco claro e pouco atrativo tanto para os nacionais de 
países terceiros como para os próprios Estados-Membros. Embora continue a ser da 
competência dos Estados-Membros decidir quais são as suas necessidades de mercado e 
quantas autorizações de trabalho devem ser concedidas, é necessário aumentar a coordenação 
e a cooperação, bem como garantir que os trabalhadores nacionais de países terceiros, à 
semelhança dos cidadãos da UE, sejam tratados em conformidade com os direitos fundamentais 
na UE. É também necessária uma maior investigação para compreender a integração dos 
migrantes não económicos no mercado de trabalho, os padrões de mobilidade no interior da UE 
e os mecanismos necessários para adequar o perfil dos trabalhadores migrantes às necessidades 
dos mercados de trabalho da UE.
 
A este respeito, a relatora propõe o desenvolvimento de uma reserva de talentos, uma 
plataforma que asseguraria uma correspondência internacional eficiente entre os trabalhadores 
migrantes e os requisitos do mercado de trabalho da UE, um balcão único onde os empregadores 
poderiam publicitar as competências necessárias e os potenciais empregados poderiam saber 
quais as competências procuradas. A plataforma seria utilizada para otimizar a utilização da 
mão de obra atual na UE, fornecer informações claras às pessoas que oferecem as suas 
competências e às pessoas que necessitam de competências específicas. A plataforma digital 
facultaria as informações disponíveis, ligando as empresas às instituições ou autoridades e 
proporcionaria um serviço fiável que não deixasse os empregadores e os trabalhadores a 
aguardar durante meses.

Além disso, Comissão deve ponderar o desenvolvimento de um regime à escala da UE para 
atrair trabalhadores independentes e/ou empresários.

É necessária uma abordagem coordenada. A atual fragmentação legislativa significa que existe 
uma diversidade de regras e regulamentações para os diferentes grupos de trabalhadores e para 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1196

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1196
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os que procuram reunir-se com as suas famílias. Esta situação é agravada pela complexidade 
dos procedimentos e pela falta de uniformidade na sua aplicação.

A União Europeia encontra-se numa importante encruzilhada. As decisões hoje tomadas 
determinarão a Europa em que viveremos, as oportunidades oferecidas e os valores defendidos.


