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Alteração 15
Gabriele Stauner

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A licença de maternidade prevista 
na presente directiva não é contrária aos 
regimes de licença parental ou similares, 
nem visa, de modo algum, contornar esses 
modelos. A licença de maternidade e a 
licença parental complementam-se e 
podem, precisamente quando conjugadas, 
garantir uma melhor compatibilidade 
entre a vida profissional e a vida familiar. 
A decisão de retomar o trabalho pouco 
tempo após o nascimento de um filho ou 
de beneficiar das possibilidades 
propiciadas pelos Estados-Membros, 
nomeadamente a licença parental ou um 
regime similar, compete exclusivamente 
aos pais.

Or. de

Justificação

A Comissão cria, na sua exposição de motivos, uma oposição artificial entre licença de 
maternidade e licença parental. Há um paralelismo entre ambos os modelos, os quais, 
sobretudo em conjugação, podem, propiciar uma melhor compatibilidade entre a vida 
profissional e a vida familiar. 

Alteração 16
Elizabeth Lynne

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 

(9) A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes exige que 
lhes seja garantido um direito a um período 
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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.

de licença de maternidade de pelo menos 
18 semanas consecutivas, antes e/ou após o 
parto

Or. en

Justificação

Para que a aplicação da directiva por todos os Estados-Membros seja compatível com o seu 
objectivo de assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores, a Comissão deveria 
analisar e controlar a forma como os Estados-Membros estão a recorrer à possibilidade de 
utilizar derrogações à directiva relativa ao tempo de trabalho para, na realidade se 
escusarem à sua aplicação. 

Alteração 17
Elizabeth Lynne

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.

(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. 

Or. en
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Alteração 18
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-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 entende-se um posto de 
trabalho que, no essencial, abrange as 
mesmas funções que o posto de trabalho 
anteriormente ocupado no que respeita, 
tanto à remuneração auferida, como às 
funções a exercer.

Or. de

Alteração 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As mulheres devem, por conseguinte, 
ser protegidas contra a discriminação em 
razão de gravidez ou licença de 
maternidade e devem dispor de meios 
adequados de protecção jurídica.

(13) As mulheres devem, por conseguinte, 
ser protegidas contra a discriminação em 
razão de gravidez ou licença de 
maternidade e devem dispor de meios 
adequados de protecção jurídica para que 
sejam reconhecidos os seus direitos a 
condições de trabalho dignas e a uma 
melhor conjugação da vida familiar e da 
vida profissional.

Or. el
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Alteração 20
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, no quadro das 
respectivas ordens jurídicas internas, para 
assegurar que uma trabalhadora que 
sofra um prejuízo em virtude de violação 
das obrigações previstas na presente 
directiva obtenha – em conformidade com 
a legislação dos Estados-Membros – uma 
efectiva e eficaz reparação ou 
indemnização, a qual deverá ser 
dissuasiva e proporcional ao prejuízo 
sofrido; 

Or. de

Alteração 21
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As vítimas de discriminação em 
razão do sexo devem dispor de meios de 
protecção jurídica adequados. A fim de 
assegurar um nível de protecção mais 
eficaz, deveria igualmente ser possível a 
intervenção das associações, organizações 
e outras pessoas colectivas nas acções 
judiciais, em nome ou em defesa das 
vítimas, nos termos estabelecidos por 
decisão dos Estados-Membros, sem 
prejuízo das normas processuais 
nacionais relativas à representação e à 
defesa em juízo.

Or. de
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Alteração 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Ao artigo 1.° é aditado o seguinte 
n.° 1-A:
"1-A. A presente directiva visa igualmente 
melhorar as condições relacionadas com 
o trabalho das mulheres grávidas, 
puérperas ou lactantes que permanecem 
ou regressam ao mercado de trabalho, e 
assegurar uma melhor reconciliação 
entre a vida profissional e a vida privada e 
familiar."  

Or. en

Justificação

Este número adicional visa alargar o campo da directiva e permite a inclusão de temas tais 
como disposições flexíveis de trabalho, licença parental, etc.

Alteração 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A directiva-quadro sobre saúde e segurança exclui as trabalhadoras domésticas.  Contudo, 
deveriam ser explicitamente incluídas na protecção da maternidade.  
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Alteração 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. É aditado ao artigo 3.º da Directiva o 
seguinte n. 1:
As linhas de orientação referidas no 
primeiro ponto serão regularmente 
avaliadas com vista à sua revisão, pelo 
menos de cinco em cinco anos, a partir de 
2012." 



PE420.190v01-00 10/33 AM\769559PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Explicação: É importante manter as linhas de orientação actualizadas com a evolução 
recente e o conhecimento.

Alteração 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1-E. A epígrafe do artigo 4.º passa a ser a 
seguinte:
"Avaliação, informação e consulta"

Or. en

Justificação

Os riscos reprodutivos existem tanto para os homens como para as mulheres e deveriam ser 
tidos em conta de forma mais generalizada uma vez que são importantes mesmo antes do 
momento da concepção.

Alteração 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1-F. No artigo 4.º, é inserido o número 
seguinte:
"-1. "Na avaliação do risco efectuada ao 
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abrigo da Directiva 89/391/CEE, o 
empregador deverá incluir os riscos 
reprodutivos para os trabalhadores 
homens e mulheres."

Or. en

Justificação

Os riscos reprodutivos existem tanto para os homens como para as mulheres e deveriam ser 
tidos em conta de forma mais generalizada uma vez que são importantes mesmo antes do 
momento da concepção.

Alteração 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



PE420.190v01-00 12/33 AM\769559PT.doc

PT

Justificação

Os riscos reprodutivos existem tanto para os homens como para as mulheres e deveriam ser
tidos em conta de forma mais generalizada uma vez que são importantes mesmo antes do 
momento da concepção.

Alteração 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

-1-H. No n.º 1 do artigo 4.º, o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redacção:
"- apreciar todo e qualquer risco para a 
segurança e/ou a saúde, bem como as 
repercussões sobre a gravidez ou a 
amamentação, das trabalhadoras 
referidas no artigo 2o., e para os 
trabalhadores susceptíveis de estar 
expostos a uma das situações referidas no 
artigo 2º, 

Or. en

Justificação

Os riscos reprodutivos existem tanto para os homens como para as mulheres e deveriam ser 
tidos em conta de forma mais generalizada uma vez que são importantes mesmo antes do 
momento da concepção.

Alteração 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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

Or. en

Justificação

Os riscos reprodutivos existem tanto para os homens como para as mulheres e deveriam ser 
tidos em conta de forma mais generalizada uma vez que são importantes mesmo antes do 
momento da concepção.

Alteração 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-J (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-J. No artigo 5.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Caso o ajustamento do posto de 
trabalho ou do horário de trabalho não 
seja técnica e/ou objectivamente possível 
[...] o empregador tomará as medidas 
necessárias para transferir a 
trabalhadora em questão para outro 
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trabalho."

Or. en

Justificação

Explicação: A actual redacção das diferentes alíneas dá excessiva margem de manobra para 
que os empregadores argumentem que não podem adaptar o posto de trabalho ou oferecer 
um trabalho alternativo. Suprimindo este texto muito aberto, o empregador continua com 
margem suficiente para argumentar que propor tais alternativas não é tecnicamente ou 
objectivamente possível. 

Alteração 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-K (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

-1-K. No artigo 5.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Caso a mudança de posto de 
trabalho não seja técnica e/ou 
objectivamente possível [...] a 
trabalhadora em questão será 
dispensada do trabalho durante todo o 
período necessário à protecção da sua 
segurança ou saúde, em conformidade 
com as legislações e/ou práticas 
nacionais."

Or. en

Justificação

Explicação: A actual redacção das diferentes alíneas dá excessiva margem de manobra para 
que os empregadores argumentem que não podem adaptar o posto de trabalho ou oferecer 
um trabalho alternativo. Suprimindo este texto muito aberto, o empregador continua com 
margem suficiente para argumentar que propor tais alternativas não é tecnicamente ou 
objectivamente possível. 
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Alteração 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

-1-L. A alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º 
passa a ter a seguinte redacção:
"b) dispensa do trabalho ou extensão da 
licença de maternidade quando essa 
mudança de posto de trabalho não seja 
técnica e/ou objectivamente possível.  
[...]"

Or. en

Alteração 35
Anja Weisgerber

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. 

Suprimido

Or. de

Justificação

Conviria manter a disposição em vigor relativa às 14 semanas, porquanto propicia aos 
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Estados-Membros a margem de manobra necessária para prever outros modelos, a par da 
licença de maternidade, e conjugá-los, nomeadamente a licença parental, que é extensiva ao 
pai. Os Estados-Membros procederam já à criação de tais regimes. A Alemanha instaurou 
um sistema de licença parental, que prevê, directamente após o gozo da licença de 
maternidade, uma licença de um máximo de três anos, dos quais 14 meses se encontram 
cobertos por subsídios parentais.

Alteração 36
Gabriele Stauner, 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

Alteração 37
Jamila Madeira

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, com a faculdade de gozar, por 
sua opção, até duas semanas antes do 
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parto.

Or. pt

Justificação

Trata-se de proteger a trabalhadora de eventuais pressões da entidade patronal para gozar o 
período não obrigatório da licença de maternidade antes do parto.

Alteração 38
Anja Weisgerber

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. de

Justificação

O disposto no n.º 2 deveria ser mantido. Importa ter em conta os costumes dos Estados-
Membros, bem como o facto de as empresas necessitarem de previsibilidade no tocante aos 
períodos de licença de maternidade. 
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Alteração 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CE
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) Em concertação com a entidade 
patronal, a futura mãe/puérpera pode 
escolher livremente este período na 
proximidade da data do parto.

Or. de

Alteração 40
Gabriele Stauner

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os Estados-
Membros podem alargar a parte 
obrigatória da licença de maternidade
prevista na presente directiva a um 
máximo de oito semanas após o parto e/ou 
a um máximo de seis semanas antes do 
parto, quando seja concedida às 
trabalhadoras a possibilidade de 
declararem, expressamente e com 
carácter revogável em qualquer momento, 
que estão dispostas a trabalhar durante 
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esse período alargado.

Or. de

Justificação

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

Alteração 41
Elizabeth Lynne

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. 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. en
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Alteração 42
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A introdução de uma obrigação de notificação do período de licença de maternidade propicia 
às empresas a necessária previsibilidade. Caso contrário, a organização empresarial seria 
confrontada com problemas consideráveis, em particular no que respeita às PME.

Alteração 43
Jamila Madeira

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, mães 
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. pt
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Justificação

Dados os desafios acrescidos das mulheres portadoras de deficiências na sociedade, muitas 
mães portadoras de deficiência necessitam de uma licença de maternidade adicional para se 
adaptar à nova situação e conseguir um bom desenvolvimento da vida familiar

Alteração 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) As ausências por doença associadas à 
gravidez que ocorram antes e após o parto 
devem ser imputadas ao período de 14 
semanas.

Or. de

Alteração 45
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

A presente alteração tem como objectivo incluir entre os diferentes tipos de protecção 
previstos em caso de doença o referente à patologia específica da depressão pós-parto que 
afecta 10 a 15 % das mulheres e tem um forte impacto na sua vida profissional e familiar.

Alteração 46
Patrizia Toia

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 adoptam 
medidas adequadas para o 
reconhecimento da depressão pós-parto 
como patologia invalidante e apoiam as 
campanhas de sensibilização tendentes a 
promover uma informação correcta sobre 
a depressão pós-parto e contra os 
preconceitos e os riscos de estigmatização 
ainda ligados a essa depressão.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa sensibilizar os Estados-Membros para o reconhecimento da 
depressão pós-parto como patologia, já que se trata de um distúrbio que afecta entre 10 e 15 
% das mulheres e que tem um forte impacto na vida profissional e familiar.

Alteração 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CE
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.° Suprimido
Proibição de despedimento

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

Or. de

Justificação

O artigo 10.º da Directiva não deve ser alterado. As disposições relativas à protecção contra 
o despedimento, previstas na Directiva 92/85/CEE, são mantidas.

Alteração 48
Gabriele Stauner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A proibição de despedimento até 4 meses após o parto afigura-se preferível. Com efeito,  é 
precisamente após o final da licença de maternidade, no decurso das primeiras semanas de 
regresso ao trabalho, que é necessário proteger as jovens mães. É durante esse período que 
as mesmas enfrentam as primeiras dificuldades práticas em conciliar a vida profissional e a 
vida familiar. Propõe-se, por conseguinte, não associar, de modo vinculativo, o termo do 
prazo de proibição de despedimento ao termo da licença de maternidade. 
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Alteração 49
Elisabeth Schroedter

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

Alteração 50
Jamila Madeira

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

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, 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 

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 doze meses
subsequentes ao termo da licença de 
maternidade, conforme prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o empregador deve fundamentar 
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por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento, a pedido da 
trabalhadora em questão.

por escrito e circunstanciadamente os 
motivos do despedimento.

Or. pt

Justificação

O trabalhador deve durante este período justificar sempre o despedimento por escrito, 
independentemente de um pedido específico da trabalhadora.

Alteração 51
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Deve ser garantido o direito das 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, de 
retomar o seu posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente em condições 
que não lhes sejam menos favoráveis, e de 
beneficiar de quaisquer melhorias nas 
condições de trabalho a que teriam tido 
direito durante a sua ausência; nas 
situações excepcionais de reestruturação 
ou de profunda reorganização do 
processo produtivo deverá ser sempre 
garantido à trabalhadora a possibilidade 
de debater com a entidade trabalhadora o 
impacto dessas mudanças na sua situação 
profissional;

Or. ro
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Alteração 52
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3  alínea b)
Directiva 92/85/CE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2.º, devem manter as suas 
possibilidades de formação contínua 
através de acções de formação e 
aperfeiçoamento profissional.

Or. de

Justificação

Impõe-se apoiar as trabalhadoras. Todavia, não convêm prever o direito a medidas 
suplementares, uma vez que numerosos Estados-Membros o não prevêem para os 
trabalhadores, em geral. Não deve, pois, o mesmo ser instaurado para as trabalhadoras, na 
acepção do n.º 2.

Alteração 53
Gabriele Stauner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3  alínea b)
Directiva 92/85/CE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os Estados-Membros devem garantir 
que o período de duração da licença de 
maternidade seja imputado ao período de 
actividade profissional para efeitos de 
cálculo dos direitos a pensão de reforma e 
que as trabalhadoras não sofram 
qualquer prejuízo em matéria de pensão 
de reforma pelo facto de terem gozado a 
licença de maternidade.
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Or. de

Justificação

Importa velar por que as trabalhadoras não sofram qualquer prejuízo em matéria de direitos 
de pensão pelo facto de terem gozado a licença de maternidade. Os Estados-Membros devem 
prevenir essa possibilidade e compensar uma eventual perda de direitos de pensão, se for 
caso disso. 

Alteração 54
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) As trabalhadoras, na acepção do 
artigo 2º, têm direito a educação e 
formação suplementares de forma a 
consubstanciar as suas perspectivas de 
carreira.

Or. ro

Alteração 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada 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 
devem ser inferiores a 90% da prestação 
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pelas trabalhadoras, na acepção do artigo 
2.º, na eventualidade de interrupção das 
respectivas actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio.

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.

Or. de

Justificação

Afigura-se preferível descer os limites máximos, por forma a facilitar aos Estados-Membros a 
adaptação da legislação nacional.

Alteração 56
Kathy Sinnott

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditada a seguinte alínea : 
5-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que os 
empregadores oferecerem pausas 
suficientes e acomodações apropriadas 
para as trabalhadoras que regressam de 
uma licença de maternidade e querem 
continuar a amamentar. 

Or. en

Justificação

De acordo com a recomendação da OMS A55/15, a criança deve ser exclusivamente 
alimentada por aleitamento materno durante os seus primeiros 6 meses de vida para ter um 
crescimento, desenvolvimento e saúde óptimo. Assim, para preencher s suas necessidades 
nutricionais em evolução, as crianças deveriam receber alimentos adequados do ponto de 
vista nutricional e alimentos complementares seguros enquanto continuam a ser 
amamentadas até aos dois anos de idade ou mais. Este artigo foi aditado para assegurar que 
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as mulheres possam continuar a amamentar para além dos seis meses de licença de 
maternidade.

Alteração 57
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CE
Artigo 11-A

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(2) O nº 1 não obsta a que os Estados-
Membros imponham um regime 
probatório mais favorável à parte 
demandante. 
(3) O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.
(4) Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 a acções em 
que a averiguação dos factos incumbe ao 
tribunal ou à instância competente. 
(5) O disposto nos n.°s 1 a 4 aplica-se 
igualmente às acções judiciais intentadas 
nos termos do artigo 12.°.»

Or. de

Justificação

A discriminação em razão da gravidez consubstancia, já hoje, uma discriminação em razão 
do sexo. Assim sendo, a inversão do ónus da prova previsto na Directiva 2006/54/CEE é de 
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aplicação.

Alteração 58
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 92/85/CE
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros velam por que 
as associações, organizações e outras 
pessoas colectivas que, de acordo com os 
critérios estabelecidos na respectiva 
legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em assegurar o 
cumprimento do disposto na presente 
directiva, possam intervir nas acções 
judiciais e/ou administrativas previstas 
para impor o cumprimento das obrigações 
decorrentes da presente directiva, em 
nome ou em apoio da parte demandante e 
com o consentimento desta. 
(Caso esta alteração seja aprovada, o n.º 5 
passa a ter a seguinte redacção: “O 
disposto nos n.°s 1 a 4-A aplica-se 
igualmente às acções intentadas nos 
termos do artigo 12.°.”)

Or. de

Alteração 59
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

de sanções aplicável às infracções às 
disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas sanções.

Or. de

Alteração 60
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 só à saúde e segurança do 
trabalhador.

Or. ro
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Alteração 61
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas preventivas relativas à protecção 
e à segurança no local de trabalho das 
trabalhadoras grávidas ou puérperas;

Or. ro

Justificação

As condições de stress no local de trabalho podem ter influir na saúde psíquica das mulheres 
grávidas ou grávidas ou puérperas e ter repercussões no feto ou no recém-nascido.

Alteração 62
Jamila Madeira

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É recomendável a transcrição das 
normas decorrentes da presente Directiva 
para os contratos colectivos e individuais 
de trabalho nos Estados-Membros.

Or. pt

Justificação

Muitas vezes os direitos não são usados pela trabalhadora por desconhecimento da lei que a 
protege. Com esta referência no contrato, torna-se mais transparente qual a legislação que 
se aplica à situação. 
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