
PR\609277PT.doc PE 371.928v01-00
Tradução WLB

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

PROVISÓRIO
2004/0084(COD)

29.3.2006

***II
PROJECTO DE 
RECOMENDAÇÃO PARA 
SEGUNDA LEITURA
sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da 
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade 
profissional
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Relatora: Angelika Niebler



PE 371.928v01-00

Tradução WLB 2/7 PR\609277PT.doc

PT

PR_COD_2app

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 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º 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. 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

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho  relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados 
ao emprego e à actividade profissional
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2004)0279)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2005)0380)3,

– 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 dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2006),

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 e à 
Comissão.

  
1 Textos Aprovados, de 6.7.2005, P6_TA(2005)0283..
2 Ainda não publicada em JO.
3 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e trabalhadores 
femininos que executem trabalho de igual valor já se encontra consagrado na legislação 
primária nos termos do artigo 141º do Tratado. Com fundamento nesta base jurídica, foram 
adoptadas várias disposições de direito comunitário, que, conjuntamente com o artigo 141º do 
Tratado, têm sido interpretadas e aprofundadas pelo Tribunal de Justiça da Comunidades 
Europeias em vários processos.

Em 21 de Abril de 2004, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho, com 
base no nº 3 do artigo 141º do Tratado, uma proposta de Directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade 
profissional.

O objectivo desta proposta da Comissão é modernizar e simplificar o direito comunitário no 
âmbito da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no emprego e na actividade 
profissional, para fins de maior clareza e segurança jurídica. Tendo em atenção este propósito, 
a Comissão reúne num único texto legal várias disposições comunitárias vigentes. Trata-se de 
directivas sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração, igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres nos regimes profissionais de segurança social, igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e 
promoção profissionais e às condições de trabalho e do ónus da prova nos casos de 
discriminação baseada no sexo (Directiva 75/117/CEE, Directiva 76/207/CEE, Directiva 
2002/73/CE, Directiva 86/378/CEE, Directiva 96/97/CE, Directiva 97/80/CE, Directiva 
98/52/CE). Além disso, a Comissão integrou a extensa jurisprudência do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias na legislação proposta.

O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em 6 de Julho de 2005 (primeira leitura). 
A seguir, tiveram lugar negociações tripartidas de carácter informal entre a presidência em 
exercício (LU e UK), o Relator, os relatores sombra e os representantes da Comissão. Estes 
debates informais permitiram que se chegasse a um acordo de compromisso. A Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros confirmou o referido acordo em 1 de 
Dezembro de 2005. 

Tanto a Comissão como o Conselho apresentaram declarações em matéria de licença parental, 
aspecto central do acordo de compromisso com o Parlamento. 

No que diz respeito à declaração da Comissão, o Parlamento reconhece que a Comissão 
elegeu o domínio da conciliação entre vida profissional e vida privada como um dos seus 
objectivos prioritários no âmbito do roteiro da igualdade entre mulheres e homens, adoptado 
em 1 de Março de 2006 (COM(2006)0092 final).

Na declaração apresentada, o Conselho assume o mesmo compromisso que o Parlamento 
Europeu no sentido de ser melhorada a situação relativa à conciliação entre vida profissional e 
vida privada, com vista a alcançar a igualdade entre homens e mulheres na vida profissional. 
Na cimeira de Bruxelas, em 23 e 24 de Março de 2006, o Conselho aprovou o pacto europeu 
para a igualdade entre homens e mulheres.
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O acordo de compromisso negociado beneficia do apoio do Relator e dos relatores sombra.


