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Alteração 74
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
o n.º 2 do seu artigo 137.º e o n.º 3 do seu 
artigo 141.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o n.º 2 do seu artigo 153.º,

Or. fr

Justificação

A Directiva 92/85/CEE diz respeito à protecção legítima da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho antes e depois do nascimento, devido à 
condição biológica da mulher durante e após a gravidez, de acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça. Só a mãe trabalhadora pode beneficiar da licença de parto. A presente 
directiva não interfere, portanto, na questão da igualdade de oportunidades e de tratamento 
em matéria de emprego e de actividade profissional ou da conciliação entre vida familiar e 
privada. O art.º 141 não pode ser invocado.

Alteração 75
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 2 do seu artigo 137.º e o n.º 3 do seu 
artigo 141.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o n.º 2 do seu artigo 153.º,

Or. fr

Justificação

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
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et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Alteração 76
Siiri Oviir

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O direito das mulheres que se 
encontram em licença de maternidade de 
retomar o mesmo posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente está 
regulamentado no artigo 15.º da Directiva 
2006/54/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 de Julho de 2006 
(aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios 
ligados ao emprego e à actividade 
profissional).

Or. et

Justificação

A lista de propostas referida no acto que altera a Directiva 92/85/CEE não contém qualquer 
referência ao artigo 15.º da Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
que regulamenta os direitos que assiste à mulher ao retomar o trabalho após uma licença de 
maternidade.
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Alteração 77
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 141.º do Tratado prevê que o 
Conselho, deliberando nos termos do 
artigo 251.º e após consulta ao Comité 
Económico e Social, adoptará medidas 
destinadas a garantir a aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e 
da igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres em matéria de emprego e de
trabalho.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A Directiva 92/85/CEE diz respeito à protecção legítima da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho antes e depois do nascimento, devido à 
condição biológica da mulher durante e após a gravidez, de acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça.

Só a mãe trabalhadora pode beneficiar da licença de parto.

A presente directiva não interfere, portanto, na questão da igualdade de oportunidades e de 
tratamento em matéria de emprego e de actividade profissional ou da conciliação entre vida 
familiar e privada. O art.º 141 não pode ser invocado.

Alteração 78
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 141.º do Tratado prevê que o 
Conselho, deliberando nos termos do 
artigo 251.º e após consulta ao Comité 
Económico e Social, adoptará medidas 
destinadas a garantir a aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e 

Suprimido
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da igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres em matéria de emprego e de 
trabalho. 

Or. fr

Justificação

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Alteração 79
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Uma vez que a presente directiva 
abrange não só aspectos relacionados 
com a saúde e a segurança das 
trabalhadoras grávidas, puérperas e 
lactantes, mas também, por inerência, 
questões ligadas à igualdade de 
tratamento, como o direito de retomar o 
mesmo posto de trabalho ou um posto de 
trabalho equivalente, as regras em 
matéria de despedimento e os direitos 
decorrentes do contrato de trabalho, ou 
ainda a melhoria do apoio financeiro 
durante a licença, os artigos 137.º e 141.º 
foram combinados para constituir a base 
jurídica da presente directiva.

Suprimido

Or. fr

Justificação

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
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condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Alteração 80
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Uma vez que a presente directiva 
abrange não só aspectos relacionados 
com a saúde e a segurança das 
trabalhadoras grávidas, puérperas e 
lactantes, mas também, por inerência, 
questões ligadas à igualdade de 
tratamento, como o direito de retomar o 
mesmo posto de trabalho ou um posto de 
trabalho equivalente, as regras em 
matéria de despedimento e os direitos 
decorrentes do contrato de trabalho, ou 
ainda a melhoria do apoio financeiro 
durante a licença, os artigos 137.º e 141.º 
foram combinados para constituir a base 
jurídica da presente directiva.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.
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Alteração 81
Iratxe García Pérez

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) Considerando que, de acordo com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, nomeadamente, no seu 
acórdão de 11 de Outubro de 2007, 
Paquay (C-460/06), entre as medidas 
preparatórias da decisão de despedimento 
incluem-se a procura e o planeamento de 
uma substituição para a trabalhadora por 
motivo de gravidez e/ou de nascimento de 
um filho. 

Or. es

Justificação

A expressão "medidas preparatórias da decisão de despedimento" pode criar insegurança 
jurídica, por se tratar de um conceito jurídico indeterminado. Como o objectivo visado ao 
incluir esta expressão na directiva é, precisamente, evitar situações como as verificadas 
no Processo "Paquay", deve incluir-se uma referência num considerando para ajudar a 
esclarecer o significado dessa expressão.

Alteração 82
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A igualdade entre homens e mulheres 
é um princípio fundamental da União 
Europeia. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, nos 
artigos 21.º e 23.º, proíbe toda e qualquer 
discriminação em razão do sexo e exige 
que o direito à igualdade entre homens e 
mulheres seja garantido em todos os 

Suprimido
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domínios.

Or. fr

Justificação

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Alteração 83
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 2.º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres é uma missão essencial da 
Comunidade. Do mesmo modo, o n.º 2 do 
artigo 3.º do Tratado CE exige que a 
Comunidade tenha como objectivo, na 
realização de todas as suas acções, 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres. 

Suprimido

Or. fr

Justificação

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Alteração 84
Iratxe García Pérez

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Recomendação da Organização 
Mundial de Saúde, de 16 de Abril de 
2002, sobre uma estratégia global para a 
alimentação do bebé e da criança afirma 
que a alimentação exclusiva por 
aleitamento materno nos primeiros seis 
meses de vida da criança assegura um 
crescimento e um desenvolvimento 
excelentes. Com base nesta 
Recomendação, os Estados-Membros 
devem encorajar a existência de licenças 
destinadas à consecução desse objectivo. 

Or. es

Alteração 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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
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Alteração 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os objectivos previstos nas 
conclusões da Presidência do Conselho 
Europeu de Barcelona, de 15 e 16 de 
Março de 2002, estabelecem que os 
Estados-Membros deverão eliminar os 
obstáculos à participação das mulheres no 
mercado de trabalho e procurar garantir 
a disponibilidade de estruturas de 
acolhimento, até 2010, para, pelo menos, 
90% das crianças com idades 
compreendidas entre os 3 anos e a idade 
da escolaridade obrigatória e, pelo menos, 
33% das crianças com menos de 3 anos, 
as quais devem beneficiar de igualdade de 
acesso a essas estruturas, tanto nas 
cidades, como nas zonas rurais.

Or. en

Alteração 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
directiva têm em conta o facto de a 
Directiva do Conselho 96/34/CE, de 3 de 
Junho de 1996, relativa ao acordo-quadro 
sobre a licença parental celebrado pela 
UNICE, pelo CEEP e pela CES 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 
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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.
_______________________

1JO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Or. de

Alteração 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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

Alteração 89
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Entre as seis prioridades do Roteiro 
para a igualdade entre homens e 
mulheres 2006-2010 conta-se a melhoria 

(7) A Comissão anunciou que procederia 
«à revisão da legislação comunitária em 
vigor neste domínio não incluída no 
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do equilíbrio entre a vida profissional, 
privada e familiar. Neste contexto, a 
Comissão empreendeu uma revisão da 
legislação existente no domínio da 
igualdade entre homens e mulheres com o 
objectivo de a modernizar, se necessário.
A Comissão anunciou também que, a fim 
de melhorar a governação em matéria de 
igualdade entre os géneros, procederia «à 
revisão da legislação comunitária em vigor 
neste domínio não incluída no exercício de 
reformulação de 2005, com vista à 
actualização, modernização e 
reformulação, quando tal for necessário». 
A Directiva 92/85/CEE não foi incluída no 
exercício de reformulação.

exercício de reformulação de 2005, com 
vista à actualização, modernização e 
reformulação, quando tal for necessário». 
A Directiva 92/85/CEE não foi incluída no 
exercício de reformulação.

Or. fr

Justificação

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Alteração 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As disposições relativas à licença de 
maternidade previstas na presente 
directiva não devem ser contrárias a 
outros regimes de licença parental dos 
Estados-Membros, nem pôr em causa 
esses regimes.

Or. en
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Alteração 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A trabalhadora que tenha adoptado 
uma criança deve ter os mesmos direitos 
que um pai ou mãe natural e poder 
beneficiar de uma licença de maternidade 
nas mesmas condições.

Or. en

Justificação

Conquanto a presente directiva diga respeito à maternidade natural, tornar-se mãe através 
da adopção impõe o mesmo quadro de direitos, responsabilidades e dificuldades na 
conciliação entre trabalho e vida familiar.

Alteração 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 
de pelo menos seis semanas após o parto. 

(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 
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
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Alteração 93
Astrid Lulling

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 
de pelo menos seis semanas após o parto.

(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 
dezasseis semanas consecutivas, antes e/ou 
após o parto, e torna necessária a 
obrigatoriedade de um período de licença 
de maternidade de pelo menos oito 
semanas após o parto. Este período deverá 
se alargado para doze semanas em caso 
de parto prematuro, nascimento múltiplo 
ou amamentação. Durante toda esse 
período de licença, a trabalhadora deve 
continuar a auferir o seu salário integral 
anterior.

Or. fr

Alteração 94
Silvia Costa

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 
de pelo menos seis semanas após o parto.

(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 
20 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 e 
pelo menos quatro semanas antes do 
parto.

Or. it
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Alteração 95
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Tanto os horários de trabalho longos como atípicos constituem factores de risco 
comprovados para a saúde e a segurança dos trabalhadores (ver, por exemplo, 
EUROFOUND, Horários de Trabalho Longos e Atípicos nas Empresas Europeias, Dublin, 
2007; RELATIONSHIPS FOUNDATION, Horário de Trabalho e Bem-Estar Familiar, 
Cambridge, 2009). As trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho não devem 
ser obrigadas a correr tais riscos. Além disso, como as creches estão encerradas aos 
domingos e feriados, o gozo destes dias de folga é crucial para as mães que desejam 
conciliar trabalho e vida familiar.

Alteração 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
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extraordinárias, nem a prestar trabalho 
nocturno ou aos domingos e feriados.

Or. de

Alteração 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
crescente 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

Alteração 98
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Organização Internacional do 
Trabalho recomenda um período mínimo 
de licença de maternidade de 18 semanas 
com remuneração igual ao salário 
anterior da trabalhadora. A Convenção 
da OIT de 2000, relativa à protecção da 
maternidade, estabelece um período 
obrigatório de licença de seis semanas 
após o parto.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Atendendo à necessidade de ajudar 
as trabalhadoras a conciliarem os seus 
direitos e obrigações profissionais e 
familiares, é essencial prever uma licença 
de maternidade mais longa, incluindo nos 
casos de adopção de crianças com idade 
inferior a 12 meses. 

Or. en

Alteração 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para que as 
trabalhadoras referidas no artigo 2.° da 
Directiva 92/85/CEE não sejam obrigadas 
a efectuar trabalhos nocturnos. 

Or. en
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Alteração 101
Siiri Oviir

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 
tenham direito a uma licença de 
paternidade paga, em moldes equivalentes 
- salvo no que respeita à duração - aos da 
licença de maternidade, a fim de que, 
progressivamente, se criem condições 
para a participação equilibrada de 
mulheres e homens na actividade 
profissional e na vida familiar. Esse 
direito deve ser igualmente aplicável 
quando um pai vive, mas não é casado, 
com a mãe do seu filho. 

Or. et

Justificação

Embora o direito à licença de paternidade remunerada deva ser apoiado, na medida em que 
seria uma maneira de ajudar as mulheres a lidar com as consequências fisiológicas da 
gravidez e, também, de as proteger contra a discriminação no mercado de trabalho, não se 
afigura necessário tornar esta licença obrigatória. O fato de a licença de paternidade ser 
remunerada seria um incentivo para a sua utilização e, já de si, constituiria uma salvaguarda 
contra a desigualdade de tratamento.

Alteração 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) 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 
trabalhadoras mães de crianças 
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portadoras de deficiência torna necessário 
que as mesmas beneficiem de um período 
adicional de licença, cuja duração deve 
ser fixada na presente directiva.

Or. en

Justificação

A guarda de crianças portadoras de deficiência representa um desafio físico, mental e moral 
adicional para as mães que trabalham. Os seus esforços para lhe fazer face devem ser 
reconhecido pela sociedade. Já mesmo durante a gravidez, as mães de crianças portadoras 
de deficiência têm de tomar várias medidas adicionais para garantir o bem-estar da criança. 
A fixação de um período mínimo de licença adicional parece indispensável para que as 
trabalhadoras grávidas e mães de crianças portadoras de deficiência se adaptem ao desafio e 
tomem as medidas necessárias.

Alteração 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Por "posto de trabalho 
equivalente", na acepção do n.º 2, alínea 
c), do artigo 11.º, deve entender-se um 
posto de trabalho igual ao anteriormente 
ocupado, tanto em termos de 
remuneração auferida, como das funções 
a desempenhar, ou, se tal não for possível, 
um lugar semelhante que corresponda às 
qualificações e ao actual salário da 
trabalhadora.

Or. en

Justificação

O empregador deve despender todos os esforços para repor as anteriores condições de 
trabalho da trabalhadora, mas quando isso não seja objectivamente possível, deve haver 
flexibilidade, preservando assim os direitos de trabalho.
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Alteração 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros são instados 
a introduzir, no quadro das respectivas 
ordens jurídicas nacionais, medidas para 
assegurar que uma trabalhadora que 
sofra um prejuízo em virtude de violação 
das obrigações previstas na presente 
directiva obtenha – conforme considerem 
adequado – uma reparação ou 
indemnização efectiva e eficaz, em moldes 
dissuasivos e proporcionais ao prejuízo 
sofrido.

Or. en

Alteração 105
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A experiência mostra que a protecção 
contra a violação dos direitos garantidos 
pela presente directiva sairia reforçada se 
os órgãos nacionais da igualdade fossem 
investidos de competências para analisar 
os problemas em questão, considerar 
possíveis soluções e dar assistência 
prática às vítimas. Por conseguinte, 
devem ser previstas disposições neste 
sentido na presente directiva.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Compete sobretudo aos parceiros sociais e ao legislador fixar as regras, à luz do direito do 



PE431.025v01-00 22/63 AM\799597PT.doc

PT

trabalho e do direito social em vigor, e definir, de comum acordo, as medidas de protecção 
contra as infracções.

Alteração 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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, o direito de 
as grávidas fazerem efectivamente valer 
os seus direitos.

Or. de

Alteração 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva fixa requisitos 
mínimos, deixando assim aos Estados-
Membros a possibilidade de introduzir ou 
manter disposições mais favoráveis. A 
aplicação da presente directiva não deverá 
constituir uma justificação para qualquer 
regressão relativamente à situação 
prevalecente em cada Estado-Membro.

(20) A presente directiva fixa requisitos 
mínimos, deixando assim aos Estados-
Membros a possibilidade de introduzir ou 
manter disposições mais favoráveis. A 
aplicação da presente directiva não deverá 
constituir uma justificação para qualquer 
regressão relativamente à situação 
prevalecente em cada Estado-Membro, 
particularmente no que se refere à 
legislação nacional que, combinando a 
licença de maternidade e a licença 
parental, confere à mãe o direito a, pelo 
menos, um período de 24 semanas de 
licença a gozar antes e/ou depois do parto, 
com remuneração equivalente, pelo 
menos, ao que prevê a presente directiva, 
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tendo em devida conta a legislação 
nacional.
Os Estados-Membros que ainda não o 
fizeram são vivamente encorajados a 
tomar as medidas adequadas com vista a 
assegurar a igualdade de tratamento das 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes nos sectores público e privado e 
das trabalhadoras não abrangidas pelas 
definições que constam do artigo 2.º da 
Directiva 92/85/CEE, a fim de maximizar 
os benefícios de taxas de fecundidade e de 
emprego feminino mais elevadas. Para 
esse fim, deve ser ponderada a criação de 
incentivos fiscais para os empregadores.

Or. en

Alteração 108
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 92/85/CEE 
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. É acrescentado o seguinte 
considerando 13-A:
"Todos os pais têm o direito de cuidar dos 
seus filhos;"

Or. en

Alteração 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

-1-A. O considerando 14 passa a ter a 
seguinte redacção:
“A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes torna 
necessário um direito a um período de 
licença de maternidade de pelo menos 24
semanas consecutivas, repartidas antes 
e/ou após o parto, e o carácter 
obrigatório de um período de licença de 
maternidade de pelo menos 8 semanas 
[...] após o parto.”

Or. en

Justificação

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 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O considerando 14 passa a ter a 
seguinte redacção:
“A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes torna 
necessário um direito a um período de 
licença de maternidade de pelo menos 24
semanas consecutivas, repartidas antes 
e/ou após o parto, e o carácter 
obrigatório de um período de licença de 
maternidade de pelo menos 6 semanas 
[...] após o parto.”

Or. en
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Alteração 111
Iratxe García Pérez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. É aditado o seguinte considerando 
14-A:
"Para ajudar os trabalhadores a conciliar 
os seus direitos e obrigações profissionais 
e familiares, os Estados-Membros são 
encorajados a avaliar a possibilidade de 
as respectivas ordens jurídicas 
reconhecerem aos trabalhadores do sexo 
masculino um direito individual e não 
transferível à licença de paternidade, sem 
perda dos seus direitos relativamente ao 
emprego;"

Or. en

Alteração 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-C (novo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

1-C. O considerando 17 passa a ter a 
seguinte redacção: 
Considerando, além disso, que as 
disposições relativas à licença de 
maternidade não teriam igualmente 
efeitos úteis se não fossem 
acompanhadas da manutenção de todos 
os direitos ligados ao contrato de 
trabalho, incluindo a manutenção da 
integralidade da remuneração [...] 
incluindo a manutenção de uma 
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remuneração respeitadora das normas em 
matéria de emprego em vigor nos 
Estados-Membros;"

Or. en

Alteração 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto da Comissão Alteração

-1-D. A alínea b) do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:

"(b) Trabalhadora puérpera: toda a 
trabalhadora puérpera nos termos das 
legislações e/ou práticas nacionais que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas; para efeitos da presente 
directiva, entende-se também por 
trabalhadora puérpera, uma trabalhadora 
que tenha, recentemente, adoptado uma 
criança;"

Or. en

Alteração 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

1-E. O artigo 7.º é substituído pelo 
seguinte:
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«Artigo 7.º
Trabalho nocturno
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;
(b) durante o restante período de gravidez, 
se for necessário para a saúde da mãe ou 
do nascituro;
(c) durante o período de amamentação 
por um período não superior a seis meses; 
2. As medidas referidas no n.º 1 deverão, 
em conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais, incluir a 
possibilidade de:
(a) Transferência para um horário de 
trabalho diurno compatível; or
(b) Dispensa de trabalho ou 
prolongamento da licença de 
maternidade sempre que essa 
transferência não seja técnica e/ou 
objectivamente possível [...].
3. 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 
médico. 
4. No caso de famílias monoparentais e de 
pais de crianças portadoras de 
deficiências graves, o período referido no 
n.º 1 deverá ser prolongado segundo as 
modalidades estabelecidas pelos 
Estados-Membros."

Or. en



PE431.025v01-00 28/63 AM\799597PT.doc

PT

Alteração 115
Siiri Oviir

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

Texto da Comissão Alteração

-1-E. O artigo 7.º é substituído pelo 
seguinte: 
«Artigo 7.º
Trabalho nocturno
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;
(b) durante o restante período de gravidez, 
se for necessário para a saúde da mãe ou 
do nascituro;
(c) durante todo o tempo que durar a 
amamentação.
2. As medidas referidas no n.º 1 deverão, 
em conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais, incluir a 
possibilidade de:
(a) [...] Transferência para um trabalho 
diurno comparável [...]." ou
(b) Dispensa de trabalho ou 
prolongamento da licença de 
maternidade sempre que essa 
transferência não seja técnica e/ou 
objectivamente possível [...].
3. A trabalhadora que pretenda ser 
dispensada de prestar trabalho nocturno 
deve, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, informar o empregador e, no um 
caso da alínea b) do n.º 1, apresentar um 
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atestado médico.
4. No caso de mães solteiras e de mães de 
crianças portadoras de deficiências 
graves, o período referido no n.º 1 deverá 
ser prolongado segundo as modalidades 
estabelecidas pelos Estados-Membros."

Or. et

Justificação

De acordo com a directiva, o trabalho nocturno acarreta um risco de saúde específico para 
as mulheres durante a gravidez e durante algum tempo após o parto. Esse risco não se coloca 
aos pais, pelo que, qualquer disposição a eles respeitante não recairia, no caso vertente, no 
âmbito de aplicação da presente directiva. O âmbito de aplicação da presente directiva 
limita-se à saúde das mulheres e das crianças. A inclusão dos pais na proibição do trabalho 
nocturno excede esses limites. 

Alteração 116
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

1-F. O artigo 7.º-A seguinte é inserido:
"Artigo 7.º-A
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
não sejam obrigadas a efectuar horas 
extraordinárias durante a gravidez e 
durante um período de seis meses após o 
parto.
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
não sejam obrigadas a trabalhar aos 
domingos e feriados durante a gravidez e 
durante um período de seis meses após o 
parto."
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Or. en

Justificação

Tanto os horários de trabalho longos como atípicos constituem factores de risco 
comprovados para a saúde e a segurança dos trabalhadores (ver, por exemplo, 
EUROFOUND, Horários de Trabalho Longos e Atípicos nas Empresas Europeias, Dublin, 
2007; RELATIONSHIPS FOUNDATION, Horário de Trabalho e Bem-Estar Familiar, 
Cambridge, 2009). As trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho não devem 
ser obrigadas a correr tais riscos. Além disso, como as creches estão encerradas aos 
domingos e feriados, o gozo destes dias de folga é crucial para as mães que desejam 
conciliar trabalho e vida familiar.

Alteração 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

1-F. O artigo 7.º-A seguinte é inserido:
"Artigo 7.º-A
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras grávidas, puérperas e 
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 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1
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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 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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
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Alteração 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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.

Alteração 121
Astrid Lulling

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 

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 16 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
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parto. parto. 

Or. fr

Alteração 122
Iratxe García Pérez

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 18 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto. 

Para o cálculo dessas dezoito semanas são 
tidas em conta as seguintes regras: 
- No que diz respeito às últimas quatro 
semanas do período referido no n.º 1, a 
licença parental existente a nível nacional 
poderá ser considerada como licença de 
maternidade, desde que preveja um nível 
de 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 quatro 
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 (X%) do último salário mensal ou 
do salário mensal médio; 
- Sempre que um Estado-Membro tiver 
previsto um período de licença de 
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maternidade de, pelo menos, dezasseis 
semanas pagas na íntegra, poderá decidir 
que as duas últimas semanas sejam 
preenchidas pela licença de paternidade 
existente a nível nacional, com o mesmo 
nível de remuneração. 

Or. es

Justificação

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos.

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia.

Alteração 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 quatro 
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 
que preveja uma 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 
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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. de

Alteração 124
Eva-Britt Svensson

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.

Suprimido

Or. sv

Justificação

A licença de maternidade, tal como a licença parental, é um direito e não uma obrigação.
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Alteração 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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

Alteração 126
Astrid Lulling

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 oito semanas de licença remunerada
após o parto.

Or. fr
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Alteração 127
Silvia Costa

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 licença de maternidade integralmente 
remunerado de seis semanas após o parto e 
de, pelo menos, quatro semanas antes do 
parto, sem prejuízo das legislações 
nacionais que prevejam um período 
obrigatório de licença 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. 
O período obrigatório de dez semanas de 
licença de maternidade (seis semanas 
antes do parto e quatro semanas depois do 
parto) aplica-se a todas as trabalhadoras, 
independentemente do número de dias 
trabalhados antes do parto.

Or. it

Alteração 128
Siiri Oviir

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-

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de licença de maternidade de seis semanas 
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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. 

após o parto. Os Estados-Membros podem 
prorrogar a parte obrigatória da licença 
de maternidade até, no máximo, seis 
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. 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. et

Justificação

O que é pago durante a gravidez e após o parto é uma prestação, não um salário! A 
prestação em causa está regulamentada no n.º 3 do artigo 11.º e na alteração 57.

Alteração 129
Jens Rohde

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 duas semanas, a gozar antes e/ou 
depois do parto, em conformidade com as 
legislações e/ou práticas nacionais. 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. da

Justificação

Por razões de princípio, a parte obrigatória da licença de maternidade não deve ser 
prorrogada. Independentemente da garantia dos direitos das mulheres e da igualdade plena, 
deve deixar-se à discrição dos indivíduos em causa decidir como e em que medida pretendem 
exercer os seus direitos. 

Alteração 130
Barbara Matera

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 licença de maternidade integralmente 
remunerado de seis semanas após o parto, 
sem prejuízo das legislações nacionais 
vigentes que prevejam um período 
obrigatório de licença 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. it

Justificação

Dez Estados-Membros (Itália, França, Bélgica, Áustria, Alemanha, Luxemburgo, Grécia, 
Bulgária, Holanda e Finlândia) prevêem, na sua legislação interna, um período obrigatório 
de licença de maternidade antes do parto.

Essa obrigatoriedade:
- traduz-se numa maior protecção para as mulheres (se dependesse apenas da sua livre 
escolha, poderiam ser influenciadas a renunciar à licença);
- garante a previsibilidade de tempo, necessária para o empregador que tem de organizar o 
trabalho.
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Alteração 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. No caso de nascimentos múltiplos, a 
licença de maternidade será de 31, 33, 35 
e 37 semanas, quando nasçam ao mesmo 
tempo dois, três, quatro ou cinco crianças, 
respectivamente.

Or. en

Justificação

Os nascimentos múltiplos são um desafio particular para toda a família, especialmente, para 
a mãe. Ela deve, por isso, beneficiar de uma licença de maternidade muito mais longa para 
se adaptar e recuperar correctamente após o nascimento. Além disso, como os nascimentos 
múltiplos são um fenómeno raro não representarão um encargo significativo para os 
empregadores.

Alteração 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. No caso de nascimentos múltiplos, o 
período de licença de maternidade 
referido no n.º 2 será aumentado em 
conformidade com a legislação nacional. 

Or. en



AM\799597PT.doc 41/63 PE431.025v01-00

PT

Alteração 133
Siiri Oviir

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. A trabalhadora deve especificar o 
período escolhido para gozar a parte não 
obrigatória da licença de maternidade, o 
mais tardar um mês antes do início da 
licença.

Or. et

Justificação

Dois meses é um prazo injustificadamente longo. De acordo com o que se tornou a prática 
comum no âmbito do direito do trabalho nos Estados-Membros, o prazo para a notificação 
prévia nos casos em questão é de um mês.

Alteração 134
Astrid Lulling

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).

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença de quatro semanas em 
caso de parto prematuro, de nascimentos 
múltiplos ou de amamentação.

Or. fr
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Alteração 135
Siiri Oviir

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).

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença integralmente 
remunerada em circunstâncias especiais, 
por exemplo, se a mãe for portadora de 
deficiência ou em caso de parto prematuro, 
de nado-morto, cesariana, hospitalização 
da criança à nascença, criança com 
deficiência ou nascimentos múltiplos. A 
duração do período adicional de licença de 
maternidade após o parto deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

Or. et

Alteração 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir o período de 
licença de maternidade adequado em 
situações especiais, como, por exemplo,
em caso de parto prematuro, de nado-
morto, cesariana, hospitalização da 
criança à nascença, criança com 
deficiência, mãe portadora de deficiência, 
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específicas da mãe e do(s) filho(s). mãe adolescente, nascimentos múltiplos, 
ou no caso de parto ocorrido 18 meses 
após o parto anterior. A duração do 
período adicional de licença de 
maternidade após o parto deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

Or. en

Alteração 137
Ilda Figueiredo

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).

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença de maternidade
remunerado na íntegra em caso de parto 
prematuro, de nado-morto, cesariana,
hospitalização da criança à nascença, 
criança com deficiência, mãe portadora de 
deficiência, mãe adolescente, nascimentos 
múltiplos, ou no caso de parto ocorrido 
nos 18 meses após o parto anterior. A 
duração do período adicional de licença de 
maternidade após o parto 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 138
Iratxe García Pérez

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). 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período mais 
longo de licença de maternidade em casos 
especiais justificados ou por razões 
médicas, como, por exemplo, 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).  

Or. es

Alteração 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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).

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). No 
caso de crianças portadoras de 
deficiência, é concedida um período 
adicional de licença de, pelo menos, oito 
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semanas.

Or. en

Justificação

A guarda de crianças portadoras de deficiência representa um desafio físico, mental e moral 
adicional para as mães que trabalham. Os seus esforços para lhe fazer face deve ser 
reconhecido pela sociedade. Já mesmo durante a gravidez, as mães de crianças portadoras 
de deficiência têm de tomar várias medidas adicionais para garantir o bem-estar da criança. 
A fixação de um período mínimo de licença adicional parece indispensável para que as 
trabalhadoras grávidas e mães de crianças portadoras de deficiência se adaptem ao desafio e 
tomem as medidas necessárias.

Alteração 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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

Alteração 141
Siiri Oviir

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 

Suprimido
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devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez quatro semanas 
ou mais antes do parto não terá impacto 
na duração da licença de maternidade.»

Or. et

Justificação

Estar em licença de maternidade significa não estar presente ao trabalho. Se uma mulher 
está para retomar o trabalho após a licença maternidade mas fica doente (por exemplo, se 
sofre de depressão), pode obter um certificado de incapacidade para o trabalho como 
qualquer outra pessoa. Não há aqui qualquer discriminação. Outro aspecto a ter em conta é 
que, em muitos Estados-Membros, a licença de maternidade é seguida de uma licença 
parental.

Alteração 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Alteração 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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) Sempre que as legislações e/ou 
práticas nacionais prevejam um período 
de licença de maternidade superior a 18 
semanas, o mesmo pode ser contado para 
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efeitos de qualquer dos períodos 
adicionais de licença de maternidade 
previstos nos n.ºs 3 e 4.

Or. en

Alteração 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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) Os Estados-Membros são 
encorajados, no âmbito da legislação 
nacional, a prever disposições jurídicas 
semelhantes às previstas na presente 
directiva para as trabalhadoras 
independentes.

Or. en

Justificação

A situação jurídica das trabalhadoras independentes diverge consideravelmente de 
Estado-Membro para Estado-Membro. Por essa razão, cada país deverá prever um quadro 
jurídico tendente à preservação dos seus direitos.

Alteração 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros garantem os 
direitos da mãe através de condições 
especiais de trabalho para assistência a 
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menor com deficiência.

Or. en

Alteração 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 8.º-A
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que as 
disposições da presente directiva relativas 
à licença de maternidade e de paternidade 
se apliquem igualmente em caso de 
adopção de crianças com idade inferior a 
12 meses."

Or. en

Alteração 147
Ilda Figueiredo

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo 8.º-A:
"Artigo 8.º-A
Licença de paternidade/co-maternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores cuja parceira tenha 
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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, 
4 semanas, sendo duas obrigatórias, 
atribuídas após o parto do seu 
cônjuge/parceira;
Os Estados-Membros que ainda não 
tenham introduzido uma licença de 
paternidade/co-maternidade paga na 
íntegra e não transferível a gozar numa 
base obrigatória por um período contínuo 
de, pelo menos, duas semanas após o 
parto do seu cônjuge/parceira são 
vivamente encorajados a agirem nesse 
sentido, a fim de promover a participação 
equitativa de ambos os progenitores no 
equilíbrio dos direitos e obrigações 
familiares.

2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir aos 
trabalhadores cuja parceira tenha dado à 
luz recentemente 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 148
Ilda Figueiredo

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, 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a 
impossibilidade de interrupção da licença 
de maternidade, paternidade ou da 
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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.

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 termo 
da licença de maternidade prevista no n.º. 1 
do artigo 8.º. Presume-se que o 
despedimento durante este período teve 
por base motivos discriminatórios, 
devendo ser devidamente fundamentado 
por escrito, salvo em casos excepcionais 
não relacionados com o seu estado e 
devidamente especificados por escrito, 
autorizados pelas legislações e/ou práticas 
nacionais e, se for caso disso, desde que a 
autoridade competente tenha dado o seu 
acordo.

Or. pt

Alteração 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – ponto 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 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, pelo menos, seis 
meses após o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8º.
O despedimento durante este período deve 
ser formalmente justificado e devidamente 
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circunstanciado por escrito, salvo em 
casos excepcionais não relacionados com o 
seu estado e devidamente especificados por 
escrito, autorizados pelas legislações e/ou 
práticas nacionais e, se for caso disso, 
desde que a autoridade competente tenha 
dado o seu acordo.

Or. en

Alteração 150
Philippe Juvin

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

Or. fr

Justificação

É necessário proteger durante algum tempo as mulheres que retomam o trabalho após uma 
licença de maternidade.
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Alteração 151
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, 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.°, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos oito 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.

Or. fr

Justificação

É necessário proteger durante algum tempo as mulheres que retomam o trabalho após uma 
licença de maternidade.

Alteração 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
período referido no n.º 1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
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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.

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. As condições 
materiais de despedimento previstas nas 
legislações nacionais permanecem 
inalteradas. 

Or. de

Alteração 153
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
período referido no n.° 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.°, for despedida durante o 
período referido no n.° 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.

Or. fr

Alteração 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – ponto 4-A (novo)



PE431.025v01-00 54/63 AM\799597PT.doc

PT

Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que, durante a 
sua licença de maternidade, as 
trabalhadoras beneficiem da mesma 
protecção contra o despedimento que é 
garantida pelo artigo 1.º às trabalhadoras 
na acepção do artigo 2.º.

Or. en

Alteração 155
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 é substituído pelo seguinte:
"1. Nos casos referidos nos artigos 5.º, 
6.º, e 7.º, os direitos decorrentes do 
contrato de trabalho das trabalhadoras 
referidas no artigo 2.º e a manutenção de 
uma remuneração ou o benefício de uma 
prestação adequada devem ficar 
assegurados em conformidade com as 
legislações e/ou práticas nacionais."

Or. fr

Alteração 156
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 2 – alínea b)



AM\799597PT.doc 55/63 PE431.025v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, a alínea b) é substituída 
pelo seguinte:
"(b) a manutenção da remuneração das 
trabalhadoras na acepção do artigo 2.º 
ou o benefício de uma prestação 
adequada das trabalhadoras na acepção 
do artigo 2.º;

Or. fr

Alteração 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 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



PE431.025v01-00 56/63 AM\799597PT.doc

PT

Alteração 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

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 159
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 3
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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 adequada se garantir, 
para o período obrigatório, um rendimento 
equivalente ao último salário mensal ou 
salário mensal médio.

Or. fr

Justificação

Esta alteração é conforme com o disposto na Directiva 2006/54/CE.

Alteração 160
Jens Rohde

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

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao que a 
trabalhadora receberia em caso de 
interrupção das actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde, 
dentro de eventuais limites determinados 
pelas legislações nacionais. Os Estados-
Membros e /ou os parceiros sociais devem 
estabelecer o subsídio a um nível que 
respeita e protege os direitos da mulher e 
a plena igualdade de género.
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período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

Or. da

Justificação

Esse sistema deve continuar a ser deixado à discrição dos Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio de subsidiariedade. O estabelecimento do nível de prestações 
da segurança social e as regras de pagamento devem ser uma questão de competência 
nacional. 

Alteração 161
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 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 adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio, dentro de 
eventuais limites determinados pelas 
legislações nacionais. Os Estados-
Membros podem fixar o período que serve 
de base ao cálculo do salário mensal 
médio.

Or. fr



AM\799597PT.doc 59/63 PE431.025v01-00

PT

Alteração 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É acrescentado o seguinte ponto 3-
A:
“3-A. A prestação recebida pelas 
trabalhadoras na acepção do artigo 2.º 
não será inferior à recebida pelas 
trabalhadoras puérperas ou lactantes na 
acepção do artigo 2.º na eventualidade de 
interrupção das respectivas actividades 
por razões relacionadas com o seu estado 
de saúde."

Or. en

Alteração 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É inserido o seguinte n.º 5-A: 
"5-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas para encorajar os 
empregadores e para promover o diálogo 
com os parceiros sociais, com vista a 
conceder ajuda à reinserção e à formação 
das trabalhadoras que retomam a sua 
actividade após uma licença de 
maternidade, sempre que tal se afigure 
adequado e/ou sempre que seja solicitado 
pela trabalhadora e conforme com a 
legislação nacional.”
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Or. en

Alteração 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É inserido o seguinte artigo 11.º-A:
"Artigo 11.º-A 
Dispensa para amamentação 
A mãe que se encontra a amamentar tem 
direito a um período de dispensa para o 
efeito. Os Estados-Membros são instados 
a ter em devida consideração as mães que 
amamentam. "

Or. en

Alteração 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. É aditado um artigo 11.º-B com a 
seguinte redacção:
"Artigo 11.º-B
Prevenção das discriminações
Os Estados-Membros encorajam os 
empregadores, através de convenções 
colectivas ou de práticas, a tomarem 
medidas eficazes para evitar as 
discriminações contra as mulheres com 
base na gravidez, na maternidade ou na 



AM\799597PT.doc 61/63 PE431.025v01-00

PT

licença de adopção."

Or. en

Alteração 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

É inserido o seguinte artigo 12.º-D: Suprimido

Artigo 12 -D
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 
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.
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Alteração 167
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e os órgãos 
nacionais para a igualdade de tratamento 
comunicam à Comissão, o mais tardar até 
[cinco anos após a sua adopção] e, a partir 
daí, de cinco em cinco anos, todos os 
dados úteis para lhe permitir elaborar um 
relatório a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação
da Directiva 92/85/CEE que a presente 
directiva altera.

1. Os Estados-Membros e os órgãos 
nacionais para a igualdade de tratamento 
comunicam à Comissão, o mais tardar até 
[três anos após a sua adopção] e, a partir 
daí, de três em três anos, todos os dados
úteis para lhe permitir elaborar um 
relatório a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
da Directiva 92/85/CEE que a presente 
directiva altera.

Or. fr

Alteração 168
Anna Záborská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório da Comissão terá em devida 
conta as opiniões dos parceiros sociais e 
das organizações não governamentais 
relevantes. De acordo com o princípio da 
integração sistemática da questão da 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres, o relatório apresentará, 
designadamente, uma avaliação do 
impacto, sobre homens e mulheres, das 
medidas tomadas. À luz das informações 
recebidas, o relatório incluirá, se 
necessário, propostas no sentido da revisão 
e actualização da Directiva 92/85/CEE que 
a presente directiva altera.

2. O relatório da Comissão terá em devida 
conta as opiniões dos parceiros sociais e 
das organizações não governamentais 
relevantes. À luz das informações 
recebidas, o relatório incluirá, se 
necessário, propostas no sentido da revisão 
e actualização da Directiva 92/85/CEE que 
a presente directiva altera.

Or. fr
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Justificação

Enquanto o homem não puder, dada a sua condição biológica masculina, dar à luz e 
amamentar, a presente directiva diz unicamente respeito às trabalhadoras puérperas ou 
lactantes. Não há pois razão para invocar a integração do princípio da igualdade entre os 
sexos. Se a condição biológica masculina permitir, algum dia, que os homens dêem à luz, as 
normas da integração do princípio da igualdade entre os sexos teriam, então, de ser 
aplicadas, pois homens e mulheres estariam em situação comparável.

Alteração 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório da Comissão terá em devida 
conta as opiniões dos parceiros sociais e 
das organizações não governamentais 
relevantes. De acordo com o princípio da 
integração sistemática da questão da 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres, o relatório apresentará, 
designadamente, uma avaliação do 
impacto, sobre homens e mulheres, das 
medidas tomadas. À luz das informações 
recebidas, o relatório incluirá, se 
necessário, propostas no sentido da revisão 
e actualização da Directiva 92/85/CEE que 
a presente directiva altera.

2. O relatório da Comissão terá em devida 
conta as opiniões dos parceiros sociais e 
das organizações não governamentais 
relevantes. De acordo com o princípio da 
integração sistemática da questão da 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres, o relatório apresentará, 
designadamente, uma avaliação do 
impacto, sobre homens e mulheres, das 
medidas tomadas. O relatório incluirá 
igualmente uma avaliação de impacto que 
analisará os efeitos tanto a nível social 
como económico, à escala da União, de 
um prolongamento adicional da duração 
da licença de maternidade. À luz das 
informações recebidas, o relatório incluirá, 
se necessário, propostas no sentido da 
revisão e actualização da Directiva 
92/85/CEE que a presente directiva altera.

Or. en


