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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao trabalho temporário
(10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (10599/2/2008 – C6-0327/2008),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2002)0149)

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2002)0701),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 67º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais (A6-0373/2008),

1. Aprova a posição comum;

2. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do nº 1 do artigo 254º do Tratado CE;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos, e de, em concordância com o Secretário-
Geral do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, bem como aos parlamentos dos Estados-Membros.

1 JO C 25 E de 29.1.2004, p.368.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Em 20 de Março de 2002, a Comissão adoptou, no âmbito da estratégia de Lisboa, uma 
proposta de directiva relativa "às condições de trabalho dos trabalhadores temporários", tendo 
como objectivo proporcionar um nível mínimo de protecção aos trabalhadores temporários e 
ajudar o sector do trabalho temporário a desenvolver uma opção adaptada e enquadrada para 
os empregadores e os trabalhadores.
A proposta de directiva estabelecia o princípio da não discriminação entre os trabalhadores de 
agências de trabalho temporário e os trabalhadores de estatuto comparável das empresas 
utilizadoras, incluindo em termos salariais, desde que a relação de trabalho com o mesmo 
empregador excedesse as seis semanas. Previa-se, porém, uma excepção a esse princípio em 
caso de acordo colectivo.

A proposta de directiva surgiu na sequência do fracasso das negociações entre os parceiros 
sociais, que se prolongaram por um ano, entre 2000 e 2001.

Estatuindo em conformidade com o artigo 251.º do Tratado, o Parlamento Europeu 
pronunciou-se em primeira leitura a 21 de Novembro de 2002.  Foram introduzidas 
numerosas alterações à proposta da Comissão, com o intuito de garantir uma protecção 
fundamental aos trabalhadores temporários e de limitar e enquadrar as possibilidades de 
derrogação ao princípio da não discriminação. 

Em 28 de Novembro de 2002, a Comissão adoptou uma proposta modificada que tinha em 
conta o parecer do Parlamento Europeu. Essa proposta de directiva alterada esteve bloqueada 
durante seis anos no seio do Conselho de ministros. Não obstante, na sua reunião de 9 e 10 de 
Junho de 2008, o Conselho chegou finalmente a um acordo político sobre uma posição 
comum. Nos termos do n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE, o Conselho adoptou oficialmente 
a sua posição comum a 15 de Setembro de 2008. 

II. Contributos da primeira leitura

O relator salienta a importância do trabalho efectuado pela relatora Ieke van den Burg por 
ocasião da primeira leitura, em 2002. As alterações à proposta da Comissão foram norteadas 
por três grandes objectivos do princípio da igualdade de tratamento entre os trabalhadores. 
A "igualdade de tratamento entre os trabalhadores temporários e os outros trabalhadores no 
que respeita ao estatuto e à segurança". 
O respeito das "normas sociais estabelecidas nas empresas utilizadoras pela igualdade de 
tratamento no que se refere ao salário e às condições entre os trabalhadores temporários e os 
trabalhadores das empresas utilizadoras". 
E, por último, "o reconhecimento do sector das agências de trabalho temporário como 
actividade comercial legítima e profissional, abolindo as restrições e as interdições inúteis".

Neste sentido, o Parlamento aprovou alterações tendentes a estabelecer claramente que todos 
os trabalhadores de agências temporárias têm direito a uma protecção fundamental desde o 
seu primeiro dia de trabalho e que essa protecção inclui o direito a beneficiar do direito 
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laboral, da igualdade com os outros trabalhadores em termos salariais, bem como de 
protecção social. 
O Parlamento também aprovou alterações que tinham em vista rejeitar as isenções à cláusula 
de não discriminação, salvo certas excepções (por exemplo, em caso de contrato por tempo 
indeterminado com uma empresa de trabalho temporário ou quando existem convenções 
colectivas que asseguram uma protecção adequada).

III. Análise da posição comum

A posição comum tem em conta a necessidade de estabelecer um quadro adequado para o 
recurso ao trabalho temporário tendo em vista contribuir para a criação de empregos e para o 
desenvolvimento de formas flexíveis de trabalho, protegendo concomitantemente os 
trabalhadores. 

A posição comum retomou a grande maioria das alterações aprovadas em primeira leitura 
pelo Parlamento, entre as quais as que visam garantir a igualdade de tratamento entre os 
trabalhadores, mesmo em matéria salarial, na empresa utilizadora.
Assim sendo, o Conselho considerou que a igualdade de tratamento a partir do primeiro dia 
devia ser a regra geral, prevendo-se que quaisquer derrogações a este princípio devem ser 
acordadas pelos parceiros sociais, por negociações colectivas ou por acordos concluídos com 
os parceiros sociais a nível nacional (artigo 5.º). 
Foram igualmente retomadas na posição comum as alterações do Parlamento relativas às 
definições das condições fundamentais de trabalho e de emprego dos trabalhadores 
temporários, nomeadamente com a inserção da remuneração (artigo 3.º).
Por último, a posição comum do Conselho conservou as alterações relativas ao acesso ao 
emprego, aos equipamentos colectivo e à formação profissional (artigo 6.º), bem como à 
representação dos trabalhadores temporários (artigo 7.º).

Por outro lado, o relator salienta que, embora a saúde, a segurança e a higiene no trabalho não 
tenham sido consideradas condições fundamentais de trabalho e de emprego, como solicitava 
o Parlamento Europeu, o facto é que estão já asseguradas pela Directiva 91/383/CEE do 
Conselho, de 25 de Junho de 1991, que completa a aplicação de medidas tendentes a 
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores que têm uma relação de 
trabalho a termo ou uma relação de trabalho temporário. 

IV. Recomendações para a segunda leitura

Persistem hoje grandes disparidades entre as legislações nacionais em matéria de trabalho 
temporário. Acresce que, por vezes, existem grandes desigualdades em matéria de 
remuneração, bem como condições de trabalho mais difíceis para os trabalhadores 
temporários. Em especial, estes são mais expostos a riscos físicos e à intensidade do trabalho 
e, muitas vezes, as cadências são mais elevadas do que as dos outros trabalhadores.

Na Alemanha, nos Países Baixos e em Espanha, a regulação sector inscreve-se, no essencial, 
na legislação geral, sem regulamentação específica.
No Reino Unido ou na Irlanda, o quadro legislativo regulamentar é muito flexível.
Na Bélgica, em França ou em Itália, uma regulamentação específica do trabalho temporário 
cobre a relação existente entre a agência de trabalho temporário, a empresa utilizadora e o 
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trabalhador, e o estatuto do trabalhador.

No entanto, em todos os países da União Europeia, o trabalho temporário tende a 
desenvolver-se, muito embora a proporção de trabalhadores em questão varie 
consideravelmente de um país para outro.  A adopção de uma legislação destinada a proteger 
os trabalhadores temporários e a clarificar o âmbito em que intervêm as agências de trabalho 
temporário é ainda mais justificada e necessária hoje do que há seis anos.

Para o estudo do relatório em segunda leitura, o relator encontrou-se com os representantes de 
todas as partes interessadas e, em especial, com os representantes da Confederação Europeia 
dos Sindicatos e membros da Eurociett e da Uni-Europa, representantes das empresas 
temporárias à escala europeia.   
A Confederação Europeia dos Sindicatos comunicou ao relator as suas apreciações positivas 
sobre a posição comum do Conselho.  Para a CES, este acordo é decisivo, nomeadamente 
devido ao respeito e ao reforço do princípio da igualdade de tratamento, bem como do 
princípio segundo o qual as derrogações só serão possíveis mediante acordos colectivos.  
Expressou-se, aliás, a este respeito no seu comunicado de imprensa de 10 de Junho de 2008. 
A Eurociett e a Uni-Europa expressaram igualmente ao relator o seu apoio à posição comum 
do Conselho. A Eurociett e a Uni-Europa manifestaram esse apoio no seu comunicado de 
imprensa de 10 de Junho de 2008.

Cumpre pois adoptar urgentemente uma legislação comunitária destinada a proteger os 
trabalhadores temporários na Europa.  E, na opinião do relator, o Parlamento Europeu, que se 
pronunciou há seis anos em favor desta directiva e verifica que as suas propostas de melhoria 
da proposta inicial foram retomadas pelo Conselho, pode, com a sua aprovação em segunda 
leitura sem alterações, obter a adopção imediata desta legislação de protecção dos 
trabalhadores.

Consequentemente, o relator recomenda a rápida aprovação do relatório sem alterações, a fim 
de que a presente proposta de directiva possa ganhar força de lei. 
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