
 

 

P7_TA(2014)0415 

Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 16 de abril de 2014, sobre a proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à execução da 

Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação 

de serviços (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD)) 

 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0131), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela 

Comissão (C7-0086/2012), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de setembro de 

20121, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 29 de novembro de 20122, 

– Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 5 de 

março de 2014, de aprovar a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.º, n.º 4, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,  

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os pareceres 

da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos 

Assuntos Jurídicos (A7-0249/2013), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Aprova a declaração comum do Parlamento, do Conselho e da Comissão anexa à presente 

resolução, que será publicada na Série L do Jornal Oficial da União Europeia juntamente 

com o acto legislativo final; 

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por outro texto; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão 

e aos parlamentos nacionais  

                                                 
1  JO C 351 de 15.11.2012, p. 61. 
2  JO C 17 de 19.1.2013, p. 67. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0061 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 16 de abril de 2014 

tendo em vista a adoção da Diretiva 2014/.../UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no 

âmbito de uma prestação de serviços e que altera o Regulamento (UE) n.° 1024/2012 

relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado 

Interno ("Regulamento IMI") 

 

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 

Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Diretiva 2014/67/UE.)



 

 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 

 

 

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão  

sobre o artigo 4.º, n.º 3, alínea g) 

 

O facto de o lugar em que o trabalhador destacado é temporariamente colocado para efetuar o 

seu trabalho no âmbito de uma prestação de serviços ter sido ou não ocupado pelo mesmo ou 

por outro trabalhador (destacado) durante quaisquer períodos anteriores constitui apenas um dos 

elementos suscetíveis de serem levados em conta na avaliação global da situação de facto 

efetuada em caso de dúvida.  

 

O simples facto de este elemento poder ser tido em conta não deverá de forma alguma ser 

interpretado como impondo uma proibição à eventual substituição de um trabalhador destacado 

por outro trabalhador destacado ou como um impedimento à possibilidade de tal substituição, 

que pode ser inerente, nomeadamente, a serviços que são prestados numa base sazonal, cíclica 

ou repetitiva. 

 


