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Texto proposto pela Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 7
CONSIDERANDO 5

(5) A conciliação do trabalho com a vida 
familiar constitui um elemento essencial 
para o cumprimento dos objectivos que a 
União fixou na Estratégia de Lisboa. Não só 
é propícia à criação de um clima de trabalho 
mais satisfatório, como também permite dar 
uma resposta mais adequada às necessidades 
dos trabalhadores, nomeadamente os que 
têm responsabilidades familiares. Várias 
alterações introduzidas na Directiva 
2003/88/CE, designadamente em relação ao 
artigo 22.º, permitem maior compatibilidade 
entre trabalho e vida familiar.

(5) A conciliação do trabalho com a vida 
familiar constitui um elemento essencial 
para o cumprimento dos objectivos que a 
União fixou na Estratégia de Lisboa. Não só 
é propícia à criação de um clima de trabalho 
mais satisfatório, como também permite dar 
uma resposta mais adequada às necessidades 
dos trabalhadores, nomeadamente os que 
têm responsabilidades familiares. Várias 
alterações introduzidas na Directiva 
2003/88/CE, visam permitir uma maior 
compatibilidade entre trabalho e vida 
familiar.

Or. fr
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Justificação

O artigo 22° da directiva diz respeito ao princípio de "opt out", isto é,  à faculdade de os 
Estados-Membros preverem uma duração do trabalho semanal superior a 48 horas, que é a 
duração máxima prevista no artigo 6°. Ora está claramente demonstrado que longos dias de 
trabalho apresentam não só um risco para a saúde e segurança dos trabalhadores mas são 
também um obstáculo, à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. A referência 
específica ao artigo 22° como disposição favorecendo a conciliação entre vida familiar e 
profissional é, portanto, errónea.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 8
CONSIDERANDO 6

(6) Neste contexto, cabe aos 
Estados-Membros incentivar os parceiros 
sociais a celebrarem, a nível adequado, 
acordos que estabeleçam regras para melhor 
conciliar a vida profissional e familiar.

(6) Neste contexto, cabe aos 
Estados-Membros velar por que os parceiros 
sociais celebrem, a nível adequado, acordos 
que estabeleçam regras para melhor conciliar 
a vida profissional e familiar.

Or. fr

Justificação

A conciliação entre vida profissional e familiar é uma exigência essencial cuja boa aplicação 
deveria ser controlada pelos Estados-Membros e não deixada à exclusiva discrição dos 
parceiros sociais.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 9
CONSIDERANDO 7

(7) É necessário encontrar um novo 
equilíbrio entre a protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores e a necessidade 
de mais flexibilidade na organização do 
tempo de trabalho, designadamente no que 
respeita ao tempo de permanência e, 
concretamente, aos períodos de 
inactividade durante o tempo de 
permanência.

(7) É necessário encontrar um novo 
equilíbrio entre a protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, a conciliação  
entre a vida profissional e a vida familiar e 
a organização flexível do tempo de 
trabalho. Para a organização do tempo de 
trabalho, incluindo o tempo de 
permanência, é necessário ter em conta o 
facto de que longas horas de trabalho 
constituem um obstáculo, não só à 
conciliação entre a vida profissional e a 
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vida familiar, e portanto ao acesso das 
mulheres ao emprego, mas também à 
participação acrescida dos homens na vida 
familiar.

Or. fr

Justificação

É necessário encontrar um equilíbrio entre protecção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e a flexibilidade na 
organização do tempo de trabalho. Trata-se de considerações intimamente ligadas. Não se 
deveria fazer referência aos períodos inactivos do tempo de permanência pois trata-se de 
uma distinção que não tem razão de ser na medida em que é contrária aos acórdãos do 
Tribunal de Justiça que definem o tempo de trabalho com base na presença física do 
trabalhador no local de trabalho e no facto de que está à disposição da entidade patronal. 

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 10
CONSIDERANDO 7

(7) É necessário encontrar um novo 
equilíbrio entre a protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores e a necessidade 
de mais flexibilidade na organização do 
tempo de trabalho, designadamente no que 
respeita ao tempo de permanência e, 
concretamente, aos períodos de inactividade 
durante o tempo de permanência.

(7) É necessário encontrar um novo 
equilíbrio entre a protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores e a necessidade 
de mais flexibilidade na organização do 
tempo de trabalho, designadamente no que 
respeita ao tempo de permanência e, 
concretamente, aos períodos de inactividade 
durante o tempo de permanência, bem como 
os períodos de referência, cujo excessivo 
alargamento conduzirá os trabalhadores a 
obrigações acrescidas em relação ao local 
de trabalho. A conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar deverá ser o 
objectivo principal. Deste modo reduz-se 
também a exclusão das mulheres do 
mercado de trabalho.  

Or. el

Justificação

A directiva refere-se pouquíssimo ao reequilíbrio entre vida profissional e vida familiar, se 
bem que declare visar a sua conciliação. Este objectivo deve ser tido em conta uma vez que 
os tempos de trabalho acrescidos têm efeitos sobre a saúde dos trabalhadores e agem em 
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prejuízo da vida familiar e pessoal, dificultando a sua conciliação com a vida profissional. 

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 11
CONSIDERANDO 9

(9) A experiência adquirida com a aplicação 
do n.º1 do artigo 22.º mostra que a decisão 
final puramente individual de derrogação ao 
artigo 6.ºda directiva pode colocar 
problemas no que se refere à protecção da 
saúde e da segurança dos trabalhadores, bem 
como à livre escolha do trabalhador. 

(9) A experiência adquirida com a aplicação 
do n.º1 do artigo 22.º mostra que a decisão 
final puramente individual de derrogação ao 
artigo 6.ºda directiva conduziu a abusos no 
que se refere à protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, bem como à 
livre escolha do trabalhador. Assim, a 
derrogação prevista no número 1 do artigo 
22° deve ser aplicada com diligência e ser 
no interesse do trabalhador.

Or. fr

Justificação

A derrogação prevista no número 1 do artigo 22° conduziu com frequência abusos tanto ao 
nível da liberdade de escolha dos trabalhadores como ao nível da protecção da sua saúde; 
por essa razão, a derrogação deverá ser aplicada com diligência pela entidade patronal e 
não ser contrária aos interesses dos trabalhadores.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 2 bis (Directiva 2003/88/CE)

É inserido o seguinte artigo 2.º-A: É inserido o seguinte artigo 2.º-A:
“Artigo 2.º-A “Artigo 2.º-A

Tempo de permanência Tempo de permanência
O período inactivo do tempo de permanência 
não é considerado como tempo de trabalho, 
salvo disposição expressa em contrário na 
legislação nacional ou, nos termos da 
legislação e/ou das práticas nacionais, 
numa convenção colectiva ou num acordo 

O período inactivo do tempo de permanência 
não é considerado como tempo de trabalho.
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entre parceiros sociais.
O período durante o qual o trabalhador 
exerce efectivamente as suas actividades ou 
as suas funções durante o tempo de 
permanência será sempre considerado como 
tempo de trabalho”.

O período durante o qual o trabalhador 
exerce efectivamente as suas actividades ou 
as suas funções durante o tempo de 
permanência será sempre considerado como 
tempo de trabalho.

Para fazer face a necessidades 
excepcionais, tais como a falta de pessoal e, 
se o Direito nacional e o contrato colectivo 
de trabalho o permitir, os períodos 
inactivos de permanência poderão não ser 
contabilizados como períodos activos mas 
ser utilizados para cobrir necessidades 
excepcionais de forma apropriada, caso a 
caso. Para evitar abusos no recurso a esta 
possibilidade por parte dos Estados-
Membros, estas formas especiais de cálculo 
do tempo de permanecia não activa deverão 
ser uma excepção, mantendo-se a regra o 
cálculo do tempo inactivo da permanência 
como tempo de trabalho.  

Or. el

Justificação

Impõe-se o respeito da jurisprudência do Tribunal de Justiça que estabelece textualmente a 
interpretação de tempo de trabalho, independentemente dos períodos de permanência activa 
ou não activa. No entanto, para que os Estados-Membros que se deparam com dificuldades 
particulares, principalmente por falta de pessoal em determinados sectores profissionais, 
possam fazer face à situação, a directiva deve prever certas excepções apenas caso certas 
circunstâncias o imponham.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 6, parte introdutória (Directiva 2003/88/CE)

2 bis. A parte introdutória do Artigo 6° é 
substituída pelo seguinte texto:
"Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que, em função dos 
imperativos de protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores e da conciliação 
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entre a vida profissional e a vida familiar: 

Or. fr

Justificação

O imperativo da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar deve sempre ser 
tomado em consideração para a fixação da duração semanal do trabalho bem como na 
organização do tempo de trabalho.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)
Artigo 13 (Directiva 2003/88/CE)

2 ter. O artigo 13° é substituído pelo 
seguinte texto:
"Artigo 13º
Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que as entidades patronais 
que pretendam organizar o trabalho 
segundo um certo ritmo tenham em conta o 
princípio geral da adaptação do trabalho ao 
homem, com vista, nomeadamente, a 
atenuar o trabalho monótono e o trabalho 
cadenciado em função do tipo de actividade 
e das exigências em matéria de segurança e 
de saúde, em particular  para as 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
aleitantes  e pessoas deficientes, em 
especial no que se refere às pausas durante 
o tempo de trabalho.

Or. fr

Justificação

Deve ser dada uma protecção especial às trabalhadoras grávidas, puérperas ou aleitantes na 
organização do ritmo de trabalho, como previsto nos artigos 4° e 5° da Directiva 92/85/CEE 
do Conselho, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho. O 
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considerando 16 da Directiva 2000/78/CE que estabelece um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na actividade profissional prevê "a adopção de medidas de 
adaptação do local de trabalho às necessidades das pessoas deficientes desempenha um 
papel importante na luta contra a discriminação em razão da deficiência". Os artigos 5° e 7° 
prevêem uma protecção particular para os deficientes no trabalho.

 

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATER (novo)

Artigo 13, nº 1 bis (novo) (Directiva 2003/88/CE)

2 quater. É inserido o seguinte nº 1 bis 
(novo) no artigo 13º:
"1 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para incentivar as 
entidades patronais a tomar em 
consideração a necessidade de os 
trabalhadores conciliarem a vida 
profissional com a vida privada na 
organização do trabalho segundo um 
determinado ritmo. Preverão, em 
particular, a possibilidade de os 
trabalhadores solicitarem modificações ao 
seu tempo e ritmo de trabalho e que as 
entidades patronais sejam obrigadas a 
apreciar esses pedidos de um modo justo e 
equitativo.

Or. fr

Justificação

A organização do ritmo de trabalho deve fazer-se sempre tendo em consideração a 
necessidade de conciliar a vida profissional e a vida familiar que é uma exigência essencial 
para atingir os objectivos da estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 16, alínea b) (Directiva 2003/88/CE)
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No artigo 16.º, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redacção:

No artigo 16.º, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redacção:

“b) Para efeitos de aplicação do artigo 6.º 
(duração máxima do trabalho semanal), um 
período de referência não superior a quatro 
meses.

“b) Para efeitos de aplicação do artigo 6.º 
(duração máxima do trabalho semanal), um 
período de referência não superior a quatro 
meses.

Todavia, os Estados-Membros poderão, por 
via legislativa ou regulamentar, por razões 
objectivas ou técnicas ou por motivos 
relacionados com a organização do trabalho, 
prolongar este período de referência até doze 
meses, sob reserva do respeito dos 
princípios gerais aplicáveis à protecção da 
saúde e da segurança dos trabalhadores,
bem como sob reserva de uma consulta dos 
parceiros sociais interessados e de esforços 
para incentivar todas as formas pertinentes 
de diálogo social, incluindo a concertação se 
as partes assim o desejarem.

Todavia, os Estados-Membros poderão, por 
via legislativa ou regulamentar, por razões 
objectivas ou técnicas ou por motivos 
relacionados com a organização do trabalho, 
prolongar este período de referência até doze 
meses, desde que sejam assegurados 
controlos e garantias rigorosas para a 
protecção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, bem como sob reserva de 
uma consulta dos parceiros sociais 
interessados e de esforços para incentivar 
todas as formas pertinentes de diálogo 
social, incluindo a concertação se as partes 
assim o desejarem. Por essa razão, deve ser 
dada particular atenção ao incremento da 
participação e da presença activa das 
organizações de mulheres nos processos de 
diálogo social.

Sempre que o contrato de trabalho vigorar 
por um período inferior a um ano, o período 
de referência não pode ser superior à 
duração do contrato de trabalho.

Sempre que o contrato de trabalho vigorar 
por um período inferior a um ano, o período 
de referência não pode ser superior à 
duração do contrato de trabalho.

Os períodos de férias anuais remuneradas, 
atribuídos nos termos do artigo 7.º, e os 
períodos de ausência por doença não serão 
tomados em consideração ou serão 
considerados neutros para cálculo da 
média;”

Os períodos de férias anuais remuneradas, 
atribuídos nos termos do artigo 7.º, e os 
períodos de ausência por doença não serão 
tomados em consideração ou serão 
considerados neutros para cálculo da 
média;”

É excluído o recurso à possibilidade de 
desvio ao período de referência de quatro 
meses para as trabalhadoras grávidas ou 
para as mães trabalhadoras de famílias 
mono parentais ou de famílias numerosas.
Todas as garantias supra citadas deverão 
ser completadas pela criação e correcto 
funcionamento de um mecanismo eficaz de 
controlo do seu cumprimento, bem como 
por processos de posta em conformidade 
efectiva por parte dos Estados-Membros.
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Em particular para as mulheres 
trabalhadoras, dado que, para além da 
actividade profissional têm ainda outras 
pesadas obrigações e compromissos, além 
de apresentarem, na maior parte dos 
Estados-Membros, taxas de desemprego 
mais elevadas, as garantias fornecidas bem 
como o seu respeito devem ser mais 
rigorosamente cumpridas.

Or. el

Justificação

A disposição relativa ao período semanal de trabalho de referência permite aos Estados-
Membros a flexibilidade que é aceite desde que seja acompanhada de rigorosas garantias 
sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Por essa razão, a negociação com os parceiros 
sociais e o incitamento à participação de grupos de trabalhadores que tradicionalmente 
desempenham um papel marginal no diálogo social, é importante. As garantias dadas para 
permitir o prolongamento do período de referência devem ser reexaminadas sob o prisma das 
necessidades e dificuldades específicas com que se deparam as mulheres trabalhadoras, que 
são mais vulneráveis aos riscos de utilização abusiva das possibilidades de derrogação 
previstas pela directiva. Além do mais, será necessário dar ênfase à necessidade de controlo 
do respeito dessas garantias, uma vez que a sua enumeração não tem sentido sem a 
existência simultânea de autoridades Estatais de supervisão eficientes.  

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÍNEA A)

Artigo 22, nº 1 (Directiva 2003/88/CE)

O artigo 22.° é alterado do seguinte modo:
a) O n.º1 passa a ter a seguinte redacção:
“1. Os Estados-Membros poderão não 
aplicar o disposto no artigo 6.º, desde que 
respeitem os princípios gerais da protecção 
da segurança e da saúde dos trabalhadores. 
O recurso a esta faculdade deve, porém, 
estar expressamente previsto na convenção 
colectiva ou no acordo celebrado entre 
parceiros sociais a nível nacional ou 
regional ou em conformidade com a 
legislação e/ou as práticas nacionais, por 
via de convenções colectivas ou de acordos 

"1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que, o mais 
tardar cinco anos após a data prevista no 
artigo 3° da presente directiva, a duração 
média de trabalho por cada período de sete 
dias não exceda quarenta e oito horas, 
incluindo as horas extraordinárias.
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celebrados entre parceiros sociais a um 
nível adequado.
O recurso a esta faculdade também é 
possível, por acordo entre a entidade 
patronal e o trabalhador, sempre que não 
houver convenção colectiva em vigor e que 
não exista na empresa ou no 
estabelecimento em questão uma 
representação do pessoal habilitada, nos 
termos da legislação e/ou das práticas 
nacionais, a celebrar uma convenção 
colectiva ou um acordo entre parceiros 
sociais neste domínio.

Or. fr

Justificação

?A disposição sobre o "pu out" deve, a prazo, ser suprimida  na medida em que é contrária 
não só à protecção da saúde e segurança dos trabalhadores mas também à necessidade de 
conciliar a vida profissional com a vida familiar, em particular para as mulheres. Convém 
prever uma supressão num prazo de cinco anos a contar a partir da data fixada no artigo 3° 
da presente directiva de modo a fazer coincidir a supressão com o relatório de avaliação da 
Comissão (artigo 24° bis).

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 8

Artigo 22 (Directiva 2003/88/CE)

O artigo 22.° é alterado do seguinte modo: O artigo 22.° é alterado do seguinte modo:

a) O n.º1 passa a ter a seguinte redacção: a) O n.º1 passa a ter a seguinte redacção:
“1. Os Estados-Membros poderão não 
aplicar o disposto no artigo 6.º, desde que 
respeitem os princípios gerais da protecção 
da segurança e da saúde dos trabalhadores. 
O recurso a esta faculdade deve, porém, 
estar expressamente previsto na convenção 
colectiva ou no acordo celebrado entre 
parceiros sociais a nível nacional ou 
regional ou em conformidade com a 
legislação e/ou as práticas nacionais, por 
via de convenções colectivas ou de acordos 
celebrados entre parceiros sociais a um 

"1. Os Estados-Membros devem, desde a 
entrada em vigor da presente directiva, 
cumprir o artigo 6°, nos termos do qual a 
duração do trabalho semanal não pode 
exceder as 48 horas, incluindo as horas 
extraordinárias. Não são autorizadas 
derrogações a esta disposição.
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nível adequado.
O recurso a esta faculdade também é 
possível, por acordo entre a entidade 
patronal e o trabalhador, sempre que não 
houver convenção colectiva em vigor e que 
não exista na empresa ou no 
estabelecimento em questão uma 
representação do pessoal habilitada, nos 
termos da legislação e/ou das práticas 
nacionais, a celebrar uma convenção 
colectiva ou um acordo entre parceiros 
sociais neste domínio.
b) É aditado o seguinte número 1A:
“1A Os Estados-Membros que fizerem uso 
da faculdade prevista no n.º1 deverão 
sempre tomar as medidas necessárias para 
garantir que:
a) Nenhuma entidade patronal exija a um 
trabalhador que trabalhe mais de 48 horas 
durante um período de sete dias, calculado 
como média do período de referência 
mencionado na alínea b) do artigo 16.º, a 
menos que tenha obtido o acordo escrito do 
trabalhador para efectuar esse trabalho. A 
validade de um tal acordo não poderá ser 
superior a um ano, renovável. Um acordo 
dado aquando da assinatura do contrato 
individual de trabalho ou durante qualquer 
período de estágio seja considerado nulo e 
sem efeitos;
b) Nenhum trabalhador possa ser 
prejudicado pelo facto de não estar disposto 
a efectuar esse trabalho;
c) Nenhum trabalhador possa trabalhar 
mais de 65 horas por semana, salvo 
disposição expressa em contrário em 
convenção colectiva ou acordo celebrado 
entre parceiros sociais; 
d) A entidade patronal disponha de registos 
actualizados de todos os trabalhadores que 
efectuem esse trabalho e do número de 
horas efectivamente trabalhadas;
e) Os registos sejam postos à disposição das 
autoridades competentes, que podem 
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proibir ou restringir, por razões de 
segurança e/ou de saúde dos trabalhadores, 
a possibilidade de ultrapassar o período 
máximo semanal de trabalho;
f) A entidade patronal, a pedido das 
autoridades competentes, forneça às 
mesmas informações sobre as anuências 
dos trabalhadores no sentido de efectuarem 
um trabalho que ultrapasse 48 horas 
durante um período de sete dias, calculado 
como média do período de referência 
mencionado na alínea b) do artigo 16.o, 
assim como sobre as horas efectivamente 
prestadas por esses trabalhadores.”

Or. el

Justificação

Tendo em conta os direitos fundamentais dos cidadãos europeus como são as condições de 
trabalho seguras e saudáveis e o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, não faz 
sentido prever derrogações ao limite máximo de duração do trabalho semanal, 
nomeadamente por acordo pessoal entre o trabalhador e a entidade patronal que ainda 
reforça mais a possibilidade de abusos em prejuízo dos trabalhadores. A previsão de uma tal 
possibilidade conduziria a um Direito europeu a duas velocidades e a uma sociedade 
europeia "a la carte".

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÍNEA B)

Artigo 22, nº 1 bis, alínea a bis) (nova) (Directiva 2003/88/CE)

a bis) A possibilidade de derrogação ao 
artigo 6° não possa ser aplicada às 
trabalhadoras grávidas, às trabalhadoras 
no seu primeiro ano de maternidade ou a 
um parente só que viva com um ou vários 
filhos a cargo.

Or. fr

Justificação

Em caso algum se deve fazer uma derrogação ao artigo 6° que fixa em 48 horas por semana 
a duração máxima do trabalho semanal no caso das mulheres grávidas, das mães no 
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primeiro ano de maternidade ou dos parentes que vivam sós com um ou vários filhos a cargo 
uma vez que isso iria afectar, não só, a protecção da saúde e da segurança dessas 
trabalhadora mas, também, a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 24 bis (Directiva 2003/88/CE)

É inserido o seguinte artigo 24°-A: É inserido o seguinte artigo 24°-A:

Artigo 24.º-A Artigo 24.º-A
Relatório de aplicação Relatório de aplicação

Nos cinco anos subsequentes à data prevista 
no artigo 3.º da presente directiva, a 
Comissão dará conta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu da aplicação 
das disposições da presente directiva, em 
especial dos n.º1 e 2 do artigo 22.º e, se for 
o caso, das propostas que reputar 
adequadas com vista, designadamente, se a 
considerar oportuna, à supressão gradual 
desta disposição.”

Nos cinco anos subsequentes à data prevista 
no artigo 3.º da presente directiva, a 
Comissão dará conta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu da aplicação 
das disposições da presente directiva e da 
sua contribuição para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, a conciliação 
da vida profissional e da vida familiar, o 
aumento da flexibilidade na gestão do 
tempo de trabalho e a redução das 
obrigações para as empresas. Indicará 
igualmente se os Estados-Membros 
tomaram as medidas necessárias para que 
a duração máxima  do tempo de trabalho 
semanal não exceda as 48 horas incluindo 
as horas extraordinárias.

Or. fr

Justificação

O relatório de aplicação da presente directiva deveria conter uma avaliação da contribuição 
das diferentes disposições para atingir os objectivos que a Comissão se tinha fixado. Por 
outro lado, deverá indicar se os Estados-Membros suprimiram a derrogação prevista no 
número 1 do artigo 22° das suas legislações e práticas nacionais no prazo previsto.


	559567pt.doc

