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Alteração 48
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Título da directiva

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que altera a 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

Proposta de DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que altera a 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 e de 
medidas destinadas a ajudar as 
trabalhadoras a conciliar os seus direitos 
e obrigações profissionais com os seus 
direitos e obrigações familiares

Or. en

Justificação

A base jurídica conjugada, que inclui o n.º 3 do artigo 141.º do Tratado CE, permite alargar 
o âmbito de aplicação abrangido pela directiva. Esta abordagem global permite enviar uma 
mensagem mais forte às empresas, no sentido de que a reprodução humana diz respeito tanto 
aos homens como às mulheres.

Alteração 49
Pascale Gruny

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Directiva 96/34/CE do Conselho, 
de 3 de Junho de 1996, relativa ao 
acordo-quadro sobre a licença parental 
celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela 
CES1 estabelece os requisitos mínimos 
para facilitar aos pais trabalhadores a 
conciliação das suas responsabilidades 
profissionais e parentais. Contudo, os 
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parceiros sociais chegaram a acordo em 
18 de Janeiro de 2009 encontrando-se em 
curso o exame de um projecto de 
directiva.
1 JO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Or. fr

Justificação

A Directiva 96/34/CE do Conselho é um acordo-quadro entre a BusinessEurope (UNICE), o 
CEEP e a CES sobre a licença parental e um aditamento importante à proposta de alteração 
à Directiva 92/85/CEE ao prescrever exigências mínimas para facilitar a reconciliação das 
responsabilidades profissionais e parentais dos pais trabalhadores. Mas há que sublinhar 
que os parceiros sociais chegaram a acordo em 18/06/09 estando em curso o exame de um 
projecto de directiva, o que reactualizará o supracitado acordo-quadro. 

Alteração 50
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As regras relativas à licença de 
maternidade estabelecidas na presente 
directiva têm em conta o facto de períodos 
de licença de maternidade adicionais, não 
necessários para a protecção da saúde, 
prejudicarem consideravelmente as 
mulheres no mercado de trabalho.

Or. de

Alteração 51
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As regras relativas à licença de 
maternidade estabelecidas na presente 
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directiva têm em conta o facto de a 
Directiva relativa à licença parental já 
regulamentar de forma suficiente a nível 
europeu a conciliação da vida familiar 
com a vida profissional, com base num 
acordo entre parceiros sociais. Em grande 
número de Estados-Membros, a 
conciliação da vida familiar com a vida 
profissional é regulamentada de forma 
exemplar, devido à possibilidade de 
combinar licença de maternidade, licença 
parental, prestações familiares ou outros 
regimes.

Or. de

Alteração 52
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) As regras relativas à licença de 
maternidade estabelecidas na presente 
directiva têm em conta o facto de não ser 
o prolongamento da licença de 
maternidade que favorece o regresso das 
mulheres ao trabalho, mas a melhoria das 
estruturas de acolhimento de crianças, 
por exemplo, de crianças com menos de 
três anos. 

Or. de
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Alteração 53
Nadja Hirsch

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A licença de maternidade na 
acepção da presente directiva não pode 
ser contrária a outros regimes de licença 
parental dos Estados-Membros nem visa 
contornar esses modelos. As regras 
relativas à licença de maternidade e os 
modelos existentes nos Estados-Membros 
em matéria de licença parental são 
compatíveis e reciprocamente tidos em 
conta. As regras e os modelos em causa 
completam-se e, quando combinados, 
podem contribuir para conciliar melhor 
vida profissional e vida familiar. 

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão deixa em aberto a questão da compatibilidade entre licença de 
maternidade e licença parental. É necessário que as medidas desejadas sejam compatíveis 
com os modelos em matéria de licença de maternidade e licença parental existentes nos 
diferentes Estados-Membros (por exemplo, serem tidos em conta reciprocamente).

Alteração 54
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes exige que 
lhes seja garantido um direito a um período 
de licença de maternidade de pelo menos 
18 semanas consecutivas, antes e/ou após o 
parto, e torna necessária a obrigatoriedade 
de um período de licença de maternidade 

(9) A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes exige que 
lhes seja garantido um direito a um período 
de licença de maternidade de pelo menos 
18 semanas consecutivas, antes e/ou após o 
parto, e torna necessária a obrigatoriedade 
de um período de licença de maternidade 
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de pelo menos seis semanas após o parto. de pelo menos seis semanas após o parto e 
pelo menos quatro semanas antes do 
parto.

Or. el

Justificação

É extremamente importante definir um período mínimo de licença antes do parto, devido ao 
risco de as trabalhadoras grávidas serem pressionadas a trabalhar durante todo o período 
que precede ao parto, colocando em risco a sua saúde e a do seu filho.

Alteração 55
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As trabalhadoras grávidas, 
puérperas e lactantes devem ser 
protegidas dos riscos para a saúde 
decorrentes de horários de trabalho 
longos e atípicos. Em particular, não 
podem ser obrigadas a efectuar horas 
extraordinárias, nem a prestar trabalho 
nocturno ou aos domingos e feriados.

Or. de

Justificação

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.
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Alteração 56
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A guarda de crianças portadoras de 
deficiência constitui um desafio particular 
para as mães trabalhadoras, que deveria 
ser reconhecido pela sociedade. A maior 
vulnerabilidade das mães trabalhadoras 
de crianças portadoras de deficiência 
justifica que lhes seja concedido um 
período adicional de licença de 
maternidade, cuja duração mínima deve 
ser fixada na presente directiva.

Or. de

Justificação

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Alteração 57
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para uma efectiva igualdade de 
género, é fundamental que os homens 
gozem do direito a uma licença de 
paternidade vinculativa, em moldes 
equivalentes aos da licença de 
maternidade, salvo no que respeita à 
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duração, de modo a que progressivamente 
se criem condições para a participação 
equilibrada de homens e mulheres na 
actividade profissional e na vida familiar.

Or. en

Justificação

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens  pressão social para que a não gozem. Há que enviar um sinal ao 
mercado de trabalho no sentido de que também os homens têm que passar tempo longe do 
local de trabalho e do seu emprego quando têm filhos. A actividade económica deve 
consequentemente ser organizada de forma a permitir a reprodução humana, que é um 
direito e uma responsabilidade na mesma medida para os homens e as mulheres, além de ser 
um proeminente valor social. 

Alteração 58
Pascale Gruny

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A taxa de fertilidade varia de 
Estado-Membro para Estado-Membro, 
por isso seria oportuno tomar como 
inspiração as boas práticas dos Estados 
que mantêm uma taxa de fertilidade 
elevada permitindo simultaneamente a 
manutenção das mulheres no mercado de 
trabalho. 

Or. fr

Justificação

Alguns Estados-Membros mantêm uma taxa de fertilidade e de ocupação elevada, seria 
oportuno observar esses modelos e tomá-los como inspiração para preservar o equilíbrio 
dessas duas taxas e manter as mulheres no mercado de trabalho. 
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Alteração 59
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A presente directiva não obsta ao 
disposto na Directiva 2002/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro de 2002, que altera a 
Directiva 76/207/CEE do Conselho 
relativa à concretização do princípio da 
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, 
reformulada na Directiva 2006/54/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, 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.

(14) A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes exige 
que lhes seja garantido um direito a um 
período de licença de maternidade de pelo 
menos 24 semanas consecutivas, antes 
e/ou após o parto, e torna necessária a 
obrigatoriedade de um período de licença 
de maternidade de pelo menos seis 
semanas após o parto.

Or. en

Justificação

Actualmente a duração da licença de maternidade varia entre 8 e 45 semanas nos 27 
Estados-Membros, sendo paga em alguns deles e noutros não. Em alguns países é imperativo 
solicitar o prolongamento da licença para poder continuar a amamentação para além do 
período da licença de maternidade paga. Aumentar a licença de maternidade das actuais 14 
para 24 semanas permitiria às trabalhadoras puérperas amamentar, se assim o decidirem, 
durante um período contínuo de 6 meses sem terem de jogar com outras opções, por exemplo, 
recorrer a atestados médicos.
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Alteração 60
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As vítimas de discriminação devem 
beneficiar de uma protecção jurídica 
adequada. Os Estados-Membros devem 
assegurar, em conformidade com os seus 
sistemas jurídicos específicos, a 
possibilidade de as grávidas fazerem 
efectivamente valer os seus direitos. 

Or. de

Alteração 61
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É necessário que os 
Estados-Membros encorajem e promovam 
a participação activa dos parceiros 
sociais, a fim de assegurar uma melhor 
informação das partes interessadas e uma 
maior eficácia. Ao encorajar o diálogo 
com os órgãos atrás referidos, os 
Estados-Membros podem obter um maior 
conhecimento e uma melhor compreensão 
da aplicação da presente directiva, bem 
como dos problemas que poderão surgir, 
com o objectivo de pôr termo à 
discriminação.

Or. el

Justificação

A participação dos parceiros sociais é extremamente importante para pôr termo à 
discriminação. As suas redes de dados podem proporcionar aos trabalhadores canais de 
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informação adicionais sobre os seus direitos e constituir uma fonte de conhecimentos para os 
Estados-Membros, dado que têm uma maior experiência relativamente aos vários problemas 
que poderão surgir. Consideramos, por isso, importante assegurar a sua participação activa 
e estabelecer um diálogo aberto.

Alteração 62
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 –n.º 1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 1.º é aditado o seguinte n.º 
3-A:
“3-A. Além disso, a presente directiva visa 
assegurar que as trabalhadoras podem 
desempenhar o seu papel essencial na 
família e garantir uma protecção 
específica e adequada da mãe e da 
criança.”

Or. it

Justificação

O novo parágrafo realça a necessidade vital das trabalhadoras de poderem desempenhar o 
seu papel essencial de mães.

Alteração 63
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 1.º é aditado o seguinte n.º 
3-B:
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"3-B. A presente directiva visa proteger as 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes no caso dos filhos nascidos fora 
do casamento, adoptados ou em situação 
de guarda."

Or. it

Justificação

A alteração visa alargar a protecção aos filhos nascidos fora do casamento, adoptados ou em 
situação de guarda.

Alteração 64
Pascale Gruny

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto -1-A) (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A alínea a) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:
a) trabalhadora grávida: toda a 
trabalhadora grávida, incluindo a 
trabalhadora doméstica, que informe o 
empregador do seu estado, em 
conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais;

Or. fr

Justificação

A directiva-quadro sobre saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. Contudo, 
deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade.
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Alteração 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A alínea b) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção: 
b) Trabalhadora puérpera: toda a 
trabalhadora puérpera, bem como a 
futura mãe em caso de maternidade de 
substituição; 

Or. el

Justificação

É importante para a futura mãe estar, durante o parto, próximo da mulher que suportou a 
gravidez de substituição, a fim de facilitar o surgimento de laços maternos.

Alteração 66
Pascale Gruny

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. A alínea b) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:
"b) trabalhadora puérpera: toda a 
trabalhadora puérpera, na acepção das 
legislações e/ou práticas nacionais, 
incluindo a trabalhadora doméstica, que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas;"

Or. fr
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Justificação

A directiva-quadro sobre saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. Contudo, 
deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade.

Alteração 67
Pascale Gruny

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-C (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. A alínea c) do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"c) trabalhadora lactante: toda a 
trabalhadora lactante, na acepção das 
legislações e/ou práticas nacionais, 
incluindo a trabalhadora doméstica, que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas."

Or. fr

Justificação

A directiva-quadro sobre saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas. Contudo, 
deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade.

Alteração 68
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 - Título

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O título do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"Avaliação, informação e consulta"
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Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 69
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
número:
-1. Para a avaliação dos riscos, efectuada 
em conformidade com a Directiva 
89/391/CEE, o empregador incluirá uma 
avaliação dos riscos para a saúde 
reprodutiva dos trabalhadores e das 
trabalhadoras.

Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.
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Alteração 70
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-C (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

-1-C. No artigo 4.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
1. Para toda a actividade susceptível de 
apresentar um risco específico de 
exposição a agentes, processos ou 
condições de trabalho, cuja lista não 
exaustiva consta do anexo I, a natureza, o 
grau e a duração da exposição, na 
empresa e/ou estabelecimento em causa, 
das trabalhadoras referidas no artigo 2.º e 
das trabalhadoras susceptíveis de se 
encontrarem numa das situações referidas 
no artigo 2.º deverão ser avaliados pelo 
empregador, quer directamente quer por 
intermédio dos serviços de protecção e 
prevenção referidos no artigo 7.º da 
Directiva 89/391/CEE, para que seja 
possível:

- apreciar todo e qualquer risco para a 
segurança e/ou a saúde, bem como as 
repercussões sobre a gravidez ou a 
amamentação, das trabalhadoras 
referidas no artigo 2.º e das trabalhadoras 
susceptíveis de se encontrarem numa das 
situações referidas neste artigo,
- determinar as medidas a tomar.

Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.
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Alteração 71
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-D (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

-1-D. O n.º 2 do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:
2. Sem prejuízo do artigo 10.º da 
Directiva 89/391/CEE, na empresa e/ou 
no estabelecimento, as trabalhadoras 
referidas no artigo 2.º e as que possam 
encontrar-se numa das situações 
referidas no artigo 2.º e/ou os seus 
representantes, assim como os parceiros 
sociais pertinentes, serão informados dos 
resultados da avaliação referida no n.º 1, 
bem como de todas as medidas relativas 
à segurança e à saúde no local de 
trabalho.

Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.
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Alteração 72
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-E (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-E. No artigo 4.º, é aditado o seguinte 
número:
2-A. Serão tomadas as medidas 
adequadas para garantir que os 
trabalhadores e/ou os seus representantes 
na empresa ou no estabelecimento em 
questão possam fiscalizar a aplicação da 
presente directiva ou intervir na sua 
aplicação, em especial no que se refere às 
medidas tomadas pelo empregador 
referidas no n.º 2, sem prejuízo da 
responsabilidade que incumbe ao 
empregador em relação à adopção dessas 
medidas.

Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 73
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-F (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-F. No artigo 4.º, é aditado o seguinte 
número:

"2-B. A consulta e participação dos 
trabalhadores e/ou dos seus 
representantes efectua-se nos termos do 
artigo 11.º da Directiva 89/391/CEE, 
sobre as matérias abrangidas pela 
presente directiva."

Or. en

Justificação

É importante promover uma abordagem preventiva, que assegure a realização de uma 
avaliação adequada dos riscos no local de trabalho, no caso de serem contratados mulheres 
e homens em idade fértil. Os agentes causadores de modificações e anomalias genéticas que 
provocam infertilidade, malformações e aberrações cromossómicas, podem afectar tanto os 
homens como as mulheres antes da fertilização e atingem sobretudo o embrião. Os n.ºs 4 e 5 
foram aditados devido ao facto de todas as outras directivas relativas à saúde e à segurança 
incluírem artigos específicos sobre a informação e a consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes.

Alteração 74
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-C (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. No artigo 6.º é aditado o seguinte n.º 
2-A:
"2-A. Além disso, as trabalhadoras 
grávidas não podem executar tarefas 
como o transporte e levantamento de 
pesos, nem trabalhos perigosos, 
cansativos e insalubres."

Or. it
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Justificação

Além das actividades que as exponham a elevados riscos, as trabalhadoras grávidas não 
devem poder executar tarefas que impliquem grandes esforços físicos ou perigos para a 
saúde.

Alteração 75
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto -1-G (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 - Título

Texto da Comissão Alteração

-1-G. O título do artigo 7.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"Trabalho nocturno"

Or. en

Alteração 76
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-H (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-1-H. No artigo 7.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que as 
trabalhadoras referidas no artigo 2.° não 
sejam obrigadas a efectuar trabalhos 
nocturnos: 

a) durante um período de 10 semanas 
antes do parto;
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b) durante o restante período de gravidez, 
se for necessário para a sua saúde ou 
para a do nascituro;
c) durante todo o tempo que durar a 
amamentação.

Or. en

Alteração 77
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-I (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

- 1-I. No artigo 7.º, n.º 2, a alínea a) passa 
a ter a seguinte redacção:

a) Transferência para um horário de 
trabalho diurno compatível;

Or. en

Alteração 78
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-J (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-J. Ao artigo 7º é aditado o seguinte 
ponto:

2-A. A trabalhadora que pretenda ser 
dispensada de prestar trabalho nocturno 
deve, de acordo com as regras 
estabelecidas pelos Estados-Membros, 
informar o empregador e, no um caso da 
alínea b) do n.º 1, apresentar um atestado 
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médico.

Or. en

Alteração 79
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-K (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-K. No artigo 7.º, é aditado o seguinte 
número:

2-B. No caso de famílias monoparentais e 
de pais de crianças portadoras de 
deficiências graves, o período referido no 
n.º 1 pode ser prolongado segundo as 
modalidades estabelecidas pelos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 80
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto -1-L (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7 - n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-L. No artigo 7.º, é aditado o seguinte 
número:

2-C. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que os 
pais das crianças menores de 12 meses 
não são obrigados a efectuar trabalho 
nocturno.
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Or. en

Alteração 81
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A
Horas extraordinárias
1. As trabalhadoras grávidas, bem como 
as trabalhadoras com filhos de idade 
inferior a doze meses, não estão obrigadas 
a fazer horas extraordinárias.
2. A trabalhadora que amamente não está 
obrigada a fazer horas extraordinárias 
durante todo o tempo que durar a 
amamentação, se tal for necessário para a 
sua saúde ou para a da criança."

Or. en

Alteração82
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. É inserido o seguinte artigo 7.º-A:

«Artigo 7.º-A
Horas extraordinárias
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras grávidas, puérperas e 
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lactantes não sejam obrigadas a efectuar 
horas extraordinárias e a trabalhar aos 
domingos e feriados durante a gravidez e 
durante um período de seis meses após o 
parto.»

Or. de

Alteração 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 18 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 14 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. de

Justificação

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.
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Alteração 84
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 18 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 24 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. en

Justificação

Actualmente a duração da licença de maternidade varia entre 8 e 45 semanas nos 27 
Estados-Membros, sendo paga em alguns deles e noutros não. Em alguns países é imperativo 
solicitar o prolongamento da licença para poder continuar a amamentação para além do 
período da licença de maternidade paga. Aumentar a licença de maternidade das actuais 14 
para 24 semanas permitiria às trabalhadoras puérperas amamentar, se assim o decidirem, 
durante um período contínuo de 6 meses sem terem de jogar com outras opções, por exemplo, 
recorrer a atestados médicos.

Alteração 85
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No que diz respeito às últimas seis 
semanas do período referido no n .º 1, um 
sistema de licença ligado à família 
existente a nível nacional poderá ser 
considerado como licença de maternidade 
para efeitos da presente directiva, desde 
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que preveja a protecção global das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
equivalente ao nível fixado na presente 
directiva. Nesse caso, o período total de 
licença concedido deve exceder o período 
de licença parental previsto na directiva 
96/34/CE.
A remuneração para as últimas 4 
semanas de licença não será inferior à 
prestação a que se refere o nº 3 do artigo 
11.º ou, em alternativa, pode ser a média 
da remuneração para as 18 semanas de 
licença de maternidade, a qual será pelo 
menos dois terços do último salário 
mensal ou do salário mensal médio tal 
como estipulado de acordo com o direito 
nacional, e condicionado a qualquer 
limite estabelecido nos termos da 
legislação nacional. Os Estados-Membros 
podem fixar os períodos que servem de 
base ao cálculo do salário mensal médio."

Or. en

Alteração 86
Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que se refere às últimas quatro 
semanas do período fixado no n.º 1, é 
possível considerar como licença de 
maternidade na acepção da presente 
directiva o direito a uma licença por 
razões familiares previsto por um 
Estado-Membro, se a regulamentação 
desse Estado-Membro garantir um nível 
de protecção das trabalhadoras na 
acepção do artigo 2.º compatível com o 
nível previsto na presente directiva. Neste 
caso, o período total de direito a uma 
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licença deve ser superior ao fixado na 
Directiva 96/34/CE. A remuneração 
relativa às últimas quatro semanas da 
licença de maternidade não pode ser 
inferior à prestação referida no n.º 3 do 
artigo 11.º. Em alternativa, pode ser 
equivalente à remuneração média 
auferida durante as 18 semanas de 
licença de maternidade, que deve 
corresponder a pelo menos 67% do último 
salário mensal ou de um salário mensal 
médio nos termos da legislação nacional, 
podendo a legislação nacional fixar um 
limite máximo. Os Estados-Membros 
podem fixar os períodos a ter em conta 
para o cálculo do salário mensal médio.  

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros, onde os períodos de licença de maternidade são ligeiramente 
inferiores aos previstos na proposta da Comissão, mas dispõem de regulamentação em 
matéria de prestações familiares que assegura às mães boas condições financeiras durante a 
licença de maternidade, não devem ter de suportar o encargo adicional de um prolongamento 
obrigatório da licença de maternidade, mas ser encorajados a estudar regimes inovadores 
em matéria de protecção das mães. Tal aumenta a margem de manobra dos Estados-
Membros e respeita o princípio da subsidiariedade.

Alteração 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas antes do parto e um 
período mínimo obrigatório de seis 
semanas após o parto. Esta licença deve 
ser igualmente concedida em caso de 
morte fetal e não deve ser interrompida 
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que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

em caso de morte neonatal durante a 
licença, na condição de a trabalhadora 
apresentar um certificado de nascimento 
emitido pelo obstetra. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

Or. el

Justificação

No meio médico, as semanas que precedem o parto são consideradas decisivas para o 
desenvolvimento do embrião, ao mesmo tempo que as mulheres grávidas têm dificuldade em 
trabalhar durante este período. Além disso, em caso de morte fetal ou de morte neonatal, é 
conveniente conceder às mulheres tempo para recuperarem física e psicologicamente.

Alteração 88
Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas antes do parto e oito 
semanas após o parto.

Or. de

Justificação

A fixação da duração da licença garante, por um lado, a protecção da mãe e do filho quando 
esta é mais necessária e, por outro lado, permite à entidade empregadora organizar-se 
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melhor do que uma regulamentação que deixa a escolha do período de licença de 
maternidade ao critério da mulher.

Alteração 89
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 deve incluir um período mínimo 
obrigatório de licença de maternidade de 
duas semanas, que, de acordo com as 
legislações e/ou práticas nacionais, são 
repartidas entre os períodos antes e/ou 
depois do parto. Os Estados-Membros
podem limitar o período pré-natal de 
licença de maternidade.

Or. de

Justificação

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Alteração 90
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto, bem como 
um período obrigatório de licença de 
maternidade de quatro semanas antes do 
parto. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

Or. el

Justificação

Um período de licença obrigatória antes do parto é extremamente importante para evitar que 
as trabalhadoras sejam pressionadas a trabalhar até ao fim da gravidez e para garantir um 
grau mínimo de protecção da saúde tanto da futura mãe como da criança que vai nascer.

Alteração 91
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de dezasseis semanas após o parto
remunerado na íntegra. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto. O 
período obrigatório de dezasseis semanas 
aplica-se a todas as trabalhadoras, 
independentemente do número de dias de 
trabalho anteriormente prestados.
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Or. pt

Alteração 92
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento 
em que tiram a parte não obrigatória da 
licença de maternidade, antes ou depois do 
parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros podem alargar a parte 
obrigatória da licença de maternidade até 
um máximo de 10 semanas depois e 4 
semanas antes do parto.

Or. it

Justificação

A principal protecção das trabalhadoras deve concentrar-se no período após o nascimento 
da criança, altura em que a amamentação materna e o crescimento da criança exigem um 
grande esforço físico e mental às mulheres.

Alteração 93
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
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para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.

para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto. O 
período obrigatório de seis semanas de 
licença de maternidade aplica-se a todas 
as trabalhadoras, independentemente do 
número de dias trabalhados antes do 
parto.

Or. en

Justificação

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Alteração 94
Evelyn Regner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas antes do parto e de seis 
semanas após o parto. Os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir que as trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, possam escolher 
livremente o momento em que tiram a 
parte não obrigatória da licença de 
maternidade, antes ou depois do parto.
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Or. de

Justificação

Um período obrigatório de licença de maternidade antes do parto é benéfico para a saúde 
das futuras mães, dado que, durante este período, as mulheres estão sujeitas a uma 
sobrecarga física particular, para além de o stress e a pressão no local de trabalho nas 
semanas que antecedem o parto poderem, por um lado, aumentar o risco de parto prematuro 
e, por outro, impedir as trabalhadoras em causa de se prepararem para a excepcional fadiga 
física e psíquica, que, como está provado, se segue ao parto.

Alteração 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de interrupção da gravidez 
na sequência de complicações antes da 
28.ª semana, deve ser concedida à 
trabalhadora uma licença de pelo menos 
seis semanas.

Or. el

Justificação

O organismo da mulher necessita de um período razoável para recuperar após a interrupção 
de uma gravidez.

Alteração 96
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A trabalhadora indicará o período de 
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licença de maternidade que escolheu, pelo 
menos, 3 meses antes da data do seu 
início.

Or. it

Justificação

A introdução da indicação obrigatória do período de licença de maternidade permitirá às 
empresas planear com maior precisão o seu próprio trabalho, prevendo eventuais problemas 
de organização.

Alteração 97
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A trabalhadora deve notificar o 
período de licença de maternidade, pelo 
menos, três meses antes do início da 
mesma.

Or. nl

Justificação

A alteração 25 da relatora afirma que as trabalhadoras grávidas não devem ser obrigadas a 
fazer horas extraordinárias durante um período de 3 meses antes do parto. Se a trabalhadora 
notificar o período de licença de maternidade escolhido por essa altura, será mais fácil para 
o empregador tomar disposições com vista à sua substituição.

Alteração 98
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso de nascimentos múltiplos, o 
período de licença de maternidade 
referido no n.º 1 do artigo 8.º é acrescido 
de 4 semanas por cada filho.

Or. nl

Justificação

Os períodos totais de licença normal também são expressos em semanas.

Alteração 99
Nadja Hirsch

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O período pré-natal da licença de 
maternidade é prolongado por qualquer 
que seja o período que medeie entre a 
data prevista e a data real do parto, sem 
que seja reduzido o período remanescente 
da licença.   

Suprimido

Or. de

Justificação

O empregador deve ter a possibilidade de prever e programar o regresso da trabalhadora, 
mesmo em caso de parto tardio. 
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Alteração 100
Nadja Hirsch

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir um 
período adicional de licença em caso de 
parto prematuro, hospitalização da 
criança à nascença, criança com 
deficiência ou nascimentos múltiplos. A 
duração do período adicional de licença 
deve ser proporcionada e responder às 
necessidades específicas da mãe e do(s) 
filho(s).

Suprimido

Or. de

Justificação

Por razões de subsidiariedade, uma disposição com este teor deve ser da competência dos 
Estados-Membros. Além disso, não é necessário apresentar uma lista de exemplos de casos 
em que é necessário prever um período adicional de licença de maternidade, dado que tal 
deve ser igualmente deixado ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 101
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença em caso de parto 
prematuro, hospitalização da criança à 
nascença, criança com deficiência ou 
nascimentos múltiplos. A duração do

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir o prolongamento 
da licença de maternidade em casos 
clinicamente justificados. A duração deste
período de licença deve responder às 
necessidades específicas da mãe e do(s) 
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período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

filho(s). Em caso de nascimento de uma 
criança com deficiência, a licença de 
maternidade deve ser prolongada pelo 
menos oito semanas. 

Or. de

Justificação

Não é necessário apresentar uma lista de exemplos de casos em que é necessário prever um 
período adicional de licença de maternidade, uma vez que tal deve ser deixado ao critério 
dos Estados-Membros. A única excepção é o nascimento de uma criança com deficiência, 
dado que neste caso a necessidade de protecção é máxima.

Alteração 102
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença em caso de parto 
prematuro, hospitalização da criança à 
nascença, criança com deficiência ou 
nascimentos múltiplos. A duração do 
período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença remunerado na 
íntegra em caso de parto prematuro, 
hospitalização da criança à nascença, 
criança com deficiência ou nascimentos 
múltiplos, ou se a mãe for portadora de 
deficiência. A duração do período 
adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).
Asseguram também um período de licença 
de 12 semanas remunerado na íntegra em 
caso de nado-morto.

Or. pt
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Alteração 103
Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer período de baixa por doença 
devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez quatro semanas 
ou mais antes do parto não terá impacto 
na duração da licença de maternidade.»

Suprimido

Or. de

Justificação

Com base no princípio da subsidiariedade, os parceiros sociais dos Estados-Membros devem 
continuar a ser competentes para encontrar medidas adequadas.

Alteração 104
Nadja Hirsch

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer período de baixa por doença 
devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez quatro semanas 
ou mais antes do parto não terá impacto 
na duração da licença de maternidade.» 

Suprimido

Or. de

Justificação

Deve ser rejeitada a não inclusão na licença de maternidade de períodos de baixa por doença 
de um máximo de quatro semanas, dado que, em combinação com a planeada flexibilização 
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do gozo da licença de maternidade, prolonga desproporcionadamente o período total de 
licença. A não inclusão dos períodos de baixa por doença permite aos empregadores prever e 
programar, como necessário, o regresso da trabalhadora. 

Alteração 105
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer período de baixa por doença 
devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez quatro semanas
ou mais antes do parto não terá impacto na 
duração da licença de maternidade.»

5. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer período de baixa por doença 
devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez seis semanas ou 
mais antes do parto seja incluído na 
duração da licença de maternidade.»

Or. de

Alteração 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente directiva não é aplicável 
às trabalhadoras independentes. 

Or. de
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Alteração 107
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 –n.º 1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 8.º-A

Licença de paternidade/co-maternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores cujo cônjuge ou parceira 
tenha recentemente dado à luz tenham 
direito a um período contínuo de licença 
de paternidade/co-maternidade paga na 
íntegra e não transferível de, pelo menos, 
duas semanas obrigatórias, após o parto 
do seu cônjuge/parceira;
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir aos 
trabalhadores cujo cônjuge ou parceira 
tenha dado à luz recentemente uma 
licença especial abrangendo a parte não 
usada período da licença de maternidade, 
em caso de morte ou incapacidade física 
da mãe.”

Or. en

Alteração 108
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 –n.º 1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A.É inserido o seguinte artigo:
Artigo 8.º-A
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Licença de paternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores que tenham sido 
recentemente pais tenham direito a um 
período contínuo de licença de 
paternidade paga na íntegra e não 
transferível de, pelo menos, 4 semanas, 
sendo duas obrigatórias, atribuídas após o 
parto do seu cônjuge ou parceira;
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir ao pai 
uma licença especial abrangendo a parte 
não usada do período da licença de 
maternidade, em caso de morte ou 
incapacidade física da mãe.

Or. pt

Alteração 109
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Proibição de despedimento

A fim de garantir às trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2º., o exercício dos 
direitos de protecção da sua segurança e 
saúde reconhecidos no presente artigo: 
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para proibir o 
despedimento e quaisquer preparativos de 
despedimento de trabalhadoras, na 
acepção do artigo 2.º, durante o período 
compreendido entre o início da gravidez e 
o termo da licença de maternidade 
prevista no nº. 1 do artigo 8º., salvo em 
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casos excepcionais não relacionados com 
o seu estado autorizados pelas legislações 
e/ou práticas nacionais e, se for caso 
disso, desde que a autoridade competente 
tenha dado o seu acordo.
2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.º, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos seis meses 
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 
do artigo 8.º, o empregador deve 
fundamentar por escrito e 
circunstanciadamente os motivos do 
despedimento, a pedido da trabalhadora 
em questão.
3. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para proteger as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
contra as consequências de um 
despedimento ilegal por força dos n.ºs 1 e 
2.
4. O tratamento menos favorável de uma 
mulher, relacionado com a gravidez ou a 
licença de maternidade, na acepção do 
artigo 8.º, constitui uma forma de 
discriminação na acepção da Directiva 
2002/73/CEE, reformulada pela Directiva 
2006/54/CE.»

Or. de

Justificação

O alargamento das disposições relativas à protecção contra o despedimento representaria 
para o empregador uma enorme sobrecarga em termos financeiros e de organização e não é 
essencial para proteger a saúde das trabalhadoras. Com base no princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta as consequências económicas daí decorrentes, devem ser os 
Estados-Membros a decidir da pertinência de proceder ao alargamento das disposições em 
causa. 
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Alteração 110
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 
8º., salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado 
autorizados pelas legislações e/ou práticas 
nacionais e, se for caso disso, desde que a 
autoridade competente tenha dado o seu
acordo.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a 
impossibilidade de interrupção da licença 
de maternidade, paternidade ou da 
licença especial para assistência a filho 
por conveniência da entidade patronal e 
para proibir o despedimento e quaisquer 
preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e um ano após o parto.

Or. pt

Alteração 111
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8º., 
salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8º., 
inclusive até ao 1.º aniversário da criança,
salvo em casos excepcionais não 
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pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

Or. it

Justificação

As trabalhadoras devem ser protegidas durante o período integral da licença de maternidade 
mas essa protecção deve ser prolongada até ao 1.º aniversário da criança.

Alteração 112
Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento
de trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no n.º 1 do artigo 8º., 
salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no n.º 1 do artigo 8.º, 
salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

Or. de

Justificação

É muito difícil provar que foram efectuados preparativos para um despedimento ou provar 
que tal não ocorreu, pelo que esta disposição contribui para uma maior incerteza jurídica e 
não para uma maior clareza. 
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Alteração 113
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 
8º., salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e, pelo menos, 16 
semanas após o parto, salvo em casos 
excepcionais não relacionados com o seu 
estado autorizados pelas legislações e/ou 
práticas nacionais e, se for caso disso, 
desde que a autoridade competente tenha 
dado o seu acordo.

Or. nl

Justificação

A relatora menciona um período de quatro meses. Os períodos totais de licença normal 
também são expressos em semanas.

Alteração 114
Licia Ronzulli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, até 
ao 1.º aniversário da criança, salvo em 
casos excepcionais não relacionados com o 
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maternidade prevista no nº. 1 do artigo 
8º., salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

seu estado autorizados pelas legislações 
e/ou práticas nacionais e, se for caso disso, 
desde que a autoridade competente tenha 
dado o seu acordo.

Or. it

Justificação

É preferível prolongar a proibição do despedimento até ao 1.º aniversário da criança, dado 
que as mães necessitam de maior protecção no final da própria licença de maternidade.

Alteração 115
Marije Cornelissen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros deverão tomar 
as medidas adequadas para assegurar a 
protecção da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas ou lactantes, 
incluindo espaços ergonómicos, tempo de 
trabalho (incluindo trabalho nocturno e 
mudança de trabalho) e intensidade de 
trabalho, assim como aumento da 
protecção contra agentes infecciosos 
específicos, substâncias perigosas e 
radiação ionizada; tal incluirá a 
obrigação do empregador de adaptar o 
local de trabalho às necessidades das 
trabalhadoras grávidas ou lactantes no 
que respeita à saúde e segurança. 

Or. en

Justificação

A protecção da segurança e saúde das trabalhadoras grávidas deve ser uma das principais 
preocupações da presente directiva.
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Alteração 116
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.º, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos seis meses 
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento, a pedido da 
trabalhadora em questão.

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.º, for despedida durante o 
período referido no n.º 1 ou nos seis meses 
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento. As condições 
materiais de despedimento previstas nas 
legislações nacionais permanecem 
inalteradas. 

Or. de

Alteração 117
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para proibir a 
discriminação das mulheres grávidas no 
mercado de trabalho, criando igualdade 
de oportunidades no recrutamento, no 
caso de preencherem todos os requisitos 
para o lugar em aberto.



AM\795886PT.doc 49/64 PE430.643v01-00

PT

Or. en

Alteração 118
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Nos casos referidos nos artigos 5.°, 
6.°, e 7.°, os direitos decorrentes do 
contrato de trabalho das trabalhadoras na 
acepção do artigo 2.° e a manutenção de 
uma remuneração e/ou o benefício de 
uma prestação equivalente devem ficar 
assegurados em conformidade com as 
legislações e/ou práticas nacionais;

Or. en

Justificação

Os direitos das mulheres deveriam ter por base a integralidade do salário, para não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Alteração 119
Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2.º, impedidas de exercer a sua 
actividade por o empregador as considerar 
inaptas para o trabalho sem uma indicação 
médica nesse sentido por elas apresentada, 
recebem uma remuneração equivalente ao 
seu salário completo até ao início do 
período de licença de maternidade, na 

1-A. As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2.º, impedidas de exercer a sua 
actividade por o empregador as considerar 
inaptas para o trabalho sem uma indicação 
médica nesse sentido por elas apresentada, 
devem consultar um médico por sua 
própria iniciativa. Se o médico certificar a 
sua aptidão para o trabalho, o 
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acepção do n.º 2 do artigo 8.º.» empregador deve continuar a empregá-las 
ou a pagar uma remuneração equivalente 
ao seu salário completo até ao início do 
período de licença de maternidade, na 
acepção do n.º 2 do artigo 8.º.»

Or. de

Justificação

O facto de a mulher consultar um médico por ela livremente escolhido permite clarificar se 
está realmente doente ou não. Só devem ser tomadas outras medidas depois de um 
diagnóstico claro.

Alteração 120
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.° 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado ao artigo 11.º da Directiva 
o seguinte ponto 1, alínea a-A):
1. a-A) Os Estados-Membros podem 
adoptar medidas preventivas e de 
fiscalização relativas à protecção e à 
segurança no local de trabalho das 
trabalhadoras grávidas ou puérperas.

Or. en

Justificação

As condições de stress no local de trabalho podem influir na saúde psíquica das mulheres 
grávidas ou puérperas e ter repercussões no feto ou no recém-nascido. Precisamos de 
medidas de fiscalização do ponto de vista da flexibilidade e segurança.
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Alteração 121
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência;»

«c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência; em 
situações excepcionais de reestruturação 
ou de profunda reorganização do 
processo de produção deve ser sempre 
garantida aos representantes dos 
trabalhadores a possibilidade de 
debaterem com a entidade empregadora o 
impacto dessas mudanças nos 
trabalhadores em causa.» 

Or. de

Alteração 122
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c) 
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio, dentro de 
eventuais limites determinados pelas 
legislações nacionais. Tais limites não 
podem ser inferiores à prestação recebida 

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada equivalente se garantir 
um rendimento equivalente ao último 
salário mensal ou salário mensal médio. Às 
trabalhadoras em licença de maternidade 
será paga a integralidade do salário e a 
prestação será 100% do último salário 
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pelas trabalhadoras, na acepção do artigo 
2.º, na eventualidade de interrupção das 
respectivas actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde.
Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

mensal ou do salário mensal médio. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio.

Or. en

Justificação

O pagamento na íntegra do salário completo constitui uma garantia de que as mulheres não 
sejam financeiramente prejudicadas por decidirem ter filhos. Muitos Estados-Membros 
prevêem já o pagamento de 80 a 100% do salário médio durante o período de licença de 
maternidade. Para mais, as grávidas não devem ser penalizadas financeiramente pela sua 
decisão de ter um filho.

Alteração 123
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 –  ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir 
um rendimento equivalente ao último 
salário mensal ou salário mensal médio, 
dentro de eventuais limites determinados 
pelas legislações nacionais. Tais limites 
não podem ser inferiores à prestação 
recebida pelas trabalhadoras, na acepção 
do artigo 2.º, na eventualidade de 
interrupção das respectivas actividades por 
razões relacionadas com o seu estado de 
saúde. Os Estados-Membros podem fixar 
o período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), não pode ser inferior à prestação 
recebida pelas trabalhadoras, na acepção 
do artigo 2.º, na eventualidade de 
interrupção das respectivas actividades por 
razões relacionadas com o seu estado de 
saúde, nem inferior a dois terços do 
salário mensal recebido pelas 
trabalhadoras com base na legislação 
nacional, podendo o legislador nacional 
fixar limites máximos e períodos de 
referência.

Or. de
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Justificação

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Alteração 124
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio, dentro de 
eventuais limites determinados pelas 
legislações nacionais. Tais limites não 
podem ser inferiores à prestação recebida 
pelas trabalhadoras, na acepção do artigo 
2.º, na eventualidade de interrupção das 
respectivas actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde. 
Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada equivalente se garantir 
um rendimento equivalente ao último 
salário mensal ou salário mensal médio, 
dentro de eventuais limites determinados 
pelas legislações nacionais. Tais limites 
não podem ser inferiores a 100% do último 
salário mensal ou do salário mensal 
médio da trabalhadora em causa. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio.

Or. pt

Alteração 125
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3-A (nova)



PE430.643v01-00 54/64 AM\795886PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

c-A) É acrescentado o seguinte ponto 3-A:
“3-A. O direito das trabalhadoras em 
licença de maternidade a receberem 
automaticamente qualquer aumento 
salarial, se for caso disso, sem terem de 
cessar temporariamente a sua licença de 
maternidade para poderem beneficiar 
desse aumento.”

Or. en

Justificação

Se houver um aumento salarial relativo ao lugar das trabalhadoras em licença de 
maternidade, deverá ser aplicável automaticamente para que elas não tenham que 
interromper a sua licença de maternidade apenas para poderem obter esse aumento e depois 
retomarem a licença. O trabalho administrativo do empregador neste contexto também será 
reduzido e simplificado.

Alteração 126
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea d)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam, durante a licença de maternidade, 
na acepção do artigo 8.º, ou quando 
regressam da mesma, solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de 
horário e regime de trabalho, e para obrigar 
os empregadores a considerar tais pedidos, 
tendo em conta as necessidades de 
empregadores e trabalhadores.

5. Os Estados Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
bem como as trabalhadoras que se tornam 
mães graças a uma maternidade de 
substituição, tenham o direito, quando 
regressam da licença de maternidade, na 
acepção do artigo 8.º, e durante um 
período de 30 meses, a chegar todos os 
dias ao trabalho uma hora mais tarde ou 
sair um hora mais cedo. Em alternativa, 
com o acordo do empregador, o horário 
de trabalho diário pode ter uma redução 
de duas horas durante os doze primeiros 
meses e de uma hora nos seis meses 
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seguintes. Estes regimes não podem ter 
qualquer incidência no salário. 

Or. el

Justificação

É muito importante aumentar os esforços no sentido de conciliar vida familiar e vida 
profissional. É essencial encorajar a natalidade na Europa, cuja população continua a 
envelhecer. É igualmente necessário aumentar o emprego das mulheres para fazer face a 
graves problemas ligados à sustentabilidade económica e de carácter social. 

Alteração 127
Ole Christensen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -4 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-4) No artigo 12.º, é aditado o seguinte 
número:
«1-A. Os Estados-Membros podem 
confiar aos parceiros sociais ao nível 
pertinente, em conformidade com a 
legislação nacional e a prática nos 
diferentes Estados-Membros, a decisão de 
manter ou concluir acordos colectivos que 
fixem modalidades específicas para a 
melhoria da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes no trabalho.
Estes acordos colectivos e os acordos em 
vigor em ...*, bem como quaisquer 
prorrogações subsequentes dos mesmos, 
podem, na condição de respeitarem a 
protecção geral da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes no trabalho (nas condições e 
dentro dos limites definidos pelos 
Estados-Membros), estabelecer regimes e 
disposições diferentes dos previstos na 
presente directiva, desde que respeitem as 
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intenções e os princípios da directiva.» 
JO: inserir a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. da

Justificação

Alguns países já dispõem de uma regulamentação mais favorável em matéria de licença de 
maternidade do que a proposta na presente directiva. Em certos Estados-Membros, a maioria 
dos regimes de licença de maternidade são decididos pelos parceiros sociais. Se os acordos 
colectivos respeitarem os princípios e as intenções da Directiva relativa às trabalhadoras 
grávidas, deve ser possível manter ou concluir tais acordos. Tal está em consonância com os 
princípios da flexisegurança e será vantajoso para as trabalhadoras em questão. 

Alteração 128
Milan Cabrnoch

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A

Texto da Comissão Alteração

4. É inserido o seguinte artigo 12.ºA: Suprimido

«Artigo 12.ºA

Ónus da prova

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
força da presente directiva, apresentando 
perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
incumba à parte demandada provar que 
não houve incumprimento da directiva. 
2. O nº 1 não obsta a que os 
Estados-Membros imponham um regime 
probatório mais favorável à parte 
demandante.
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3. O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.
4. Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente. 

5. O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.º.»

Or. cs

Justificação

O texto proposto viola o princípio da presunção da inocência e prejudicaria posição de 
equilíbrio entre empregador e empregado. É a pessoa que sustenta uma afirmação que deve 
provar a sua veracidade. Não é possível exigir à parte que afirma que "nada se passou" que 
apresente provas de que "nada se passou".

Alteração 129
Nadja Hirsch

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A

Texto da Comissão Alteração

4. É inserido o seguinte artigo 12.ºA: Suprimido

«Artigo 12.ºA
Ónus da prova

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
força da presente directiva, apresentando 
perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
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incumba à parte demandada provar que 
não houve incumprimento da directiva.
2. O nº 1 não obsta a que os Estados-
Membros imponham um regime 
probatório mais favorável à parte 
demandante.
3. O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.
4. Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente.
5. O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.º.»

Or. de

Justificação

O princípio da inversão do ónus da prova não deve ser inscrito na directiva, dado que 
comporta encargos burocráticos desnecessários para o empregador (como a obrigação de 
apresentar documentação completa) e, por isso, coloca novos obstáculos ao recrutamento de 
mulheres.

Alteração 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A

Texto da Comissão Alteração

4. É inserido o seguinte artigo 12.ºA: Suprimido

«Artigo 12.ºA
Ónus da prova

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
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força da presente directiva, apresentando 
perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
incumba à parte demandada provar que 
não houve incumprimento da directiva.
2. O nº 1 não obsta a que os Estados-
Membros imponham um regime 
probatório mais favorável à parte 
demandante.
3. O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.
4. Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente.
5. O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.º.»

Or. de

Justificação

O princípio da inversão do ónus da prova não deve ser inscrito na directiva, dado que 
comporta encargos burocráticos desnecessários para o empregador (como a obrigação de 
apresentar documentação completa) e, por isso, coloca novos obstáculos ao recrutamento de 
mulheres.

Alteração 131
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
força da presente directiva, apresentando 

1. Os Estados-Membros, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
quando uma pessoa considerar terem sido 
violados os direitos que lhe assistem por 
força da presente directiva, apresentando 
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perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
incumba à parte demandada provar que não 
houve incumprimento da directiva.

perante um tribunal ou outra autoridade 
competente elementos de facto 
constitutivos da presunção de tal violação, 
incumba à parte demandada ou ao 
empregador provar que não houve 
incumprimento da directiva.

Or. nl

Justificação

O empregador também deve ser mencionado como uma das pessoas envolvidas, quer seja ou 
não a parte demandada.

Alteração 132
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente.

Suprimido

Or. el

Justificação

As disposições da presente directiva em matéria de procedimento devem ser harmonizadas no 
âmbito das disposições pertinentes relativas à igualdade de tratamento, assegurando uma 
protecção mais eficaz dos direitos das mães trabalhadoras. No contexto de uma relação de 
trabalho recíproca por natureza, o ónus da prova no que se refere à determinação, ou não, 
da veracidade das alegações da demandante deve sempre recair sobre o empregador. Caso 
contrário, a posição de uma trabalhadora grávida que queira beneficiar dos direitos e da 
protecção que lhe são conferidos pelas disposições da presente directiva seria 
substancialmente prejudicada. 
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Alteração 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem não aplicar 
o disposto no n.º 1 a acções em que a 
averiguação dos factos incumbe ao tribunal 
ou à instância competente.

4. Os Estados-Membros podem não aplicar 
o disposto no n.º 1 a acções em que a 
averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal.

Or. el

Justificação

A presente alteração visa garantir uma protecção mais eficaz das trabalhadoras em causa.

Alteração 134
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.º.

5. O disposto nos n.ºs 1 a 3 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.º.

Or. el

Justificação

As disposições da presente directiva em matéria de procedimento devem ser harmonizadas no 
âmbito das disposições pertinentes relativas à igualdade de tratamento, assegurando uma 
protecção mais eficaz dos direitos das mães trabalhadoras. No contexto de uma relação de 
trabalho recíproca por natureza, o ónus da prova no que se refere à determinação, ou não, 
da veracidade das alegações da demandante deve sempre recair sobre o empregador. Caso 
contrário, a posição de uma trabalhadora grávida que queira beneficiar dos direitos e da 
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protecção que lhe são conferidos pelas disposições da presente directiva seria 
substancialmente prejudicada.

Alteração 135
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros introduzem nas 
respectivas ordens jurídicas internas as 
medidas necessárias para proteger os 
indivíduos contra eventuais formas de 
tratamento ou consequências adversas 
decorrentes de uma queixa apresentada ou 
de um procedimento judicial intentado para 
exigir o cumprimento dos direitos que a 
presente directiva consagra.

Os Estados-Membros introduzem nas 
respectivas ordens jurídicas internas as 
medidas necessárias para proteger os 
indivíduos, incluindo testemunhas, contra 
eventuais formas de tratamento ou 
consequências adversas decorrentes de 
uma queixa apresentada ou de um 
procedimento judicial intentado para exigir 
o cumprimento dos direitos que a presente 
directiva consagra.

Or. el

Justificação

O alargamento às testemunhas da protecção contra represálias permite garantir a sua 
participação fiável no exame das queixas pela justiça, sem que tenham de recear qualquer 
tratamento discriminatório.

Alteração 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-C

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicável às infracções às 

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicável às infracções às 
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disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas sanções. As 
sanções podem compreender o pagamento 
de indemnizações que não podem ser 
limitadas pela fixação prévia de um limite 
superior e devem ser efectivas,
proporcionadas e dissuasivas.»

disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas sanções. As 
sanções podem compreender o pagamento 
de indemnizações e devem ser efectivas e 
proporcionadas.»  

Or. de

Justificação

Ao proibir a limitação dos direitos a indemnizações, a UE restringe de forma 
desproporcionada a margem de manobra dos Estados-Membros e força-os a adoptar 
disposições detalhadas que não são compatíveis com o seu próprio direito processual. 

Alteração 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-D

Texto da Comissão Alteração

« Artigo 12.º D Suprimido

Órgãos para a igualdade de tratamento
Os Estados-Membros garantem que o ou 
os órgãos designados nos termos do artigo 
20.º da Directiva 2002/73/CE, 
reformulada pela Directiva 2006/54/CE, 
para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
são investidos de competências adicionais 
para tratar das questões abrangidas pelo 
âmbito da aplicação da presente directiva, 
sempre que tais questões digam respeito 
em primeira instância à igualdade de 
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tratamento e não à saúde e segurança do 
trabalhador.»

Or. de

Justificação

Também as medidas destinadas a favorecer o equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada devem ter em conta o objectivo de reduzir a burocracia. O facto de se atribuir aos 
órgãos nacionais para a igualdade de tratamento tarefas adicionais relacionadas com a 
protecção da maternidade parece contrariar este objectivo.


