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Alteração 30
Urszula Krupa

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 
domínios.

(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 
domínios, inclusivamente no que respeita 
à conciliação da vida profissional e da 
vida familiar.

Or. pl

Alteração 31
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias - no seu acórdão 
de 26 de Fevereiro de 2008 relativo ao 
processo C-506/06 Mayr/Flöckner -
considerou que existe discriminação em 
razão do sexo se uma trabalhadora for 
prejudicada devido a ausência por motivo 
dum tratamento de fecundação “in vitro”.

Or. nl
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Alteração 32
Urszula Krupa

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.

Or. pl

Alteração 33
Christa Prets

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 
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 antes do parto 
e de um período de licença de maternidade 
de pelo menos seis semanas após o parto.

Or. de

Justificação

É necessário prever uma licença de maternidade obrigatória antes do parto para garantir a 
protecção da saúde da mulher grávida e do feto. Este aspecto é além disso importante, 
porque a flexibilização também poderia resultar em situações de pressão, quando, por 
exemplo, os empregadores tentam persuadir os trabalhadores a não utilizar qualquer período 
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de licença de maternidade antes do parto.

Alteração 34
Eva-Britt Svensson

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 duas semanas após o parto.

Or. sv

Justificação

A possibilidade de gozar uma licença de maternidade longa é importante para os pais 
poderem conjugar a família com o trabalho.  Mas a licença de maternidade deve ser um 
direito e não uma obrigação; por isso, a licença de maternidade obrigatória não deve 
exceder duas semanas. Casos há em que a mãe não pode amamentar e/ou opta por não 
requerer a licença por outras razões. Por exemplo, pode acontecer que o pai esteja de licença 
e trate dos filhos.

Alteração 35
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 

(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 
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de um período de licença de maternidade 
de pelo menos seis semanas após o parto.

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 de amamentação. Durante toda esse 
período de licença, a trabalhadora deve 
continuar a auferir o seu salário  integral 
anterior.

Or. fr

Alteração 36
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

Or. fr

Alteração 37
Eva-Britt Svensson

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 

(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 licença de maternidade 
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2000, relativa à protecção da 
maternidade, estabelece um período 
obrigatório de licença de seis semanas 
após o parto.

deve ser um direito e não uma obrigação. 
Por isso, a parte obrigatória da licença de 
maternidade não deve exceder as duas 
semanas.

Or. sv

Alteração 38
Urszula Krupa

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 20 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.

Or. pl

Alteração 39
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com base no princípio da igualdade 
de tratamento, o Tribunal de Justiça 
reconheceu também a protecção dos 
direitos das mulheres no emprego, 
principalmente o direito de retomar o 
mesmo posto de trabalho ou um posto de 
trabalho equivalente, em condições não 
menos favoráveis, bem como de beneficiar 
de quaisquer melhorias nas condições de 
trabalho introduzidas durante a sua 

(Não afecta a versão portuguesa)
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ausência.

Or. pl

Alteração 40
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta as tendências 
demográficas na Europa, é necessário 
promover um aumento da taxa de 
natalidade através de medidas e legislação 
específica que permitam harmonizar mais 
eficazmente as vidas profissional, privada 
e familiar.

Or. nl

Alteração 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Atendendo à  necessidade de 
adoptar medidas destinas a ajudar as 
trabalhadoras a conciliarem os seus 
direitos e obrigações profissionais com os 
respectivos direitos e obrigações 
familiares, é essencial tornar a  licença de 
maternidade e a licença de paternidade 
extensiva aos casos de adopção.

Or. it
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Alteração 42
Lissy Gröner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 43
Urszula Krupa

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.

(19) A experiência mostra que a protecção 
contra a violação dos direitos garantidos 
pela presente directiva sairia reforçada se 
fossem dadas competências ao pessoal 
adequadamente formado do Ministério do 
Trabalho e aos tribunais 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.

Or. pl
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Alteração 44
Anna Hedh

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 18 semanas de 
licença a gozar antes e/ou depois do parto, 
com remuneração equivalente, pelo 
menos, ao que prevê a presente directiva.

Or. sv

Justificação

A Comissão refere, na página 8 da exposição de motivos da proposta de directiva ao 
Parlamento, de 3 de Outubro de 2008 que quando as legislações nacionais prevêem para as 
mães o direito a um período mínimo de licença de 18 semanas, a tirar antes e/ou depois do 
parto, com remuneração equivalente pelo menos ao que prevê a presente directiva, esta 
licença deve ser considerada uma licença de maternidade para efeitos da presente directiva. 
A presente alteração clarifica esta intenção, mesmo a nível de num considerando.

Alteração 45
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva fixa requisitos 
mínimos, deixando assim aos 

(20) A presente directiva fixa requisitos 
mínimos, deixando assim aos 
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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.

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. 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

Justificação

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Alteração 46
Doris Pack

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

-1. É aditado o seguinte considerando 8-A:

-1-L. 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 devem complementar-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, deve 
competir exclusivamente aos pais.

Or. de

Alteração 47
Doris Pack

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O considerando (15) é substituído 
pelo seguinte:
"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 oito semanas [...] após o 
parto."
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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 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

-1) O considerando 15 passa a ter a 
seguinte redacção:
"Considerando que a vulnerabilidade da 
trabalhadora grávida, puérpera ou 
lactante torna necessário um direito a 
um período de licença de maternidade 
de pelo menos 16 semanas consecutivas, 
repartidas antes e/ou após o parto, e o 
carácter obrigatório de um período de 
licença de maternidade de pelo menos 
quatro semanas [...] após o parto;"

Or. fr

Alteração 49
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1– ponto -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

-1. O considerando 15 passa a ter a 
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seguinte redacção:
"Considerando que a vulnerabilidade da 
trabalhadora grávida, puérpera ou 
lactante torna necessário um direito a 
um período de licença de maternidade 
de pelo menos 20 semanas consecutivas, 
repartidas antes e/ou após o parto, e o 
carácter obrigatório de um período de 
licença de maternidade de pelo menos 
duas semanas [...] após o parto;"

Or. sv

Justificação

A possibilidade de gozar uma licença de maternidade longa é importante para os pais 
poderem conjugar a família com o trabalho.  Mas a licença de maternidade deve ser um 
direito e não uma obrigação; por isso, a licença de maternidade obrigatória não deve 
exceder duas semanas. Casos há em que a mãe não pode amamentar e/ou opta por não 
requerer a licença por outras razões. Por exemplo, pode acontecer que o pai esteja de licença 
e trate dos filhos.

Alteração 50
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

- 1. O considerando 15 passa a ter a 
seguinte redacção:
"os pais terão direito a repartir entre si a 
licença parental, nos termos da legislação 
e/ou prática nacional."

Or. sv

Justificação

A mãe e o pai são os principais responsáveis pela repartição da licença parental, que deverá 
basear-se na legislação nacional.
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Alteração 51
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 -Ponto -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

- 1) O considerando 15 passa a ter a 
seguinte redacção:
"Considerando que a vulnerabilidade da 
trabalhadora grávida, puérpera ou 
lactante torna necessário um direito a 
um período de licença de maternidade 
de pelo menos 22 semanas consecutivas, 
repartidas antes e/ou após o parto, e o 
carácter obrigatório de um período de 
licença de maternidade de pelo menos 16
semanas [...] após o parto;"

Or. pt

Alteração 52
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1 (novo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

-1. O considerando (15) é substituído pelo 
seguinte: 
"A vulnerabilidade das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes torna 
necessário um direito a um período de 
licença de maternidade de pelo menos 14 
semanas consecutivas, repartidas antes 
e/ou após o parto, e o carácter obrigatório 
de um período de licença de maternidade 
de pelo menos oito semanas, repartidas 
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antes e/ou após o parto. Tendo em conta 
que alguns Estados-Membros 
reconheceram os direitos parentais plenos 
a casais do mesmo sexo, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas para assegurar que os casais 
do mesmo sexo - quer sejam biológicos ou 
adoptivos - não são vítimas de 
discriminação por motivo de licença de 
maternidade, paternidade, parentalidade e 
adopção."

Or. en

Justificação

É imperativo - e é um dos direitos humanos fundamentais mas também um valor reconhecido 
da UE - que todos os pais gozem exactamente os mesmos direitos.

Alteração 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alteração

- 1-C. O artigo 2.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Artigo 2.º
Definições
Para efeitos da presente directiva 
entende-se por:
a) “trabalhadora grávida”: toda a 
trabalhadora grávida, com qualquer 
contrato de trabalho, incluindo o trabalho 
doméstico, que informe o empregador do 
seu estado, em conformidade com as 
legislações e/ou práticas nacionais;
b) “trabalhadora puérpera”: toda a 
trabalhadora puérpera nos termos das 
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legislações e/ou práticas nacionais ,com 
qualquer contrato trabalho, incluindo o 
trabalho doméstico, que informe o 
empregador do seu estado em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas;
c) “trabalhadora lactante”: toda a 
trabalhadora lactante nos termos das 
legislações e/ou práticas nacionais com 
qualquer contrato de trabalho, incluindo 
o trabalho doméstico, que informe o 
empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas;"

Or. it

Alteração 54
Ilda Figueiredo

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

Texto da Comissão Alteração

-1-C. O artigo 2.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Artigo 2.º 
Definições
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:
a) Trabalhadora ou trabalhador: 
qualquer pessoa exercendo qualquer 
forma de trabalho decorrente de relações 
de trabalho dependente, independente, 
cooperativo, cônjuge colaborador/a e 
situação de desemprego.
b) Trabalhadora grávida: toda a 
trabalhadora grávida que informe o 
empregador do seu estado, em 
conformidade com as legislações e/ou 
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práticas nacionais;
c) 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;
d) Trabalhadora lactante: toda a 
trabalhadora lactante nos termos das 
legislações e/ou práticas nacionais que 
informe o empregador do seu estado, em 
conformidade com essas legislações e/ou 
práticas."

Or. pt

Alteração 55
Edite Estrela

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

Texto da Comissão Alteração

-1-G-A. O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redacção:
“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 sua saúde ou 
para a do nascituro;
c) Durante todo o tempo que durar a 
amamentação, se for necessário para a 
sua saúde ou para a da criança."
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Or. pt

Justificação

As trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes devem beneficiar de um tratamento 
favorável em caso de trabalho nocturno, quando tal for necessário do ponto de vista da sua 
segurança ou da sua saúde e da criança.

Alteração 56
Edite Estrela

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

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 devem, 
em conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais, incluir a 
possibilidade de:
a) Transferência para um horário de 
trabalho diurno compatível; ou
b) Dispensa de trabalho ou 
prolongamento da licença de 
maternidade sempre que essa 
transferência não seja técnica e/ou 
objectivamente possível [...].

Or. pt

Justificação

Idem alt. 54

Alteração 57
Edite Estrela

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

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

Or. pt

Justificação

Idem alt.54

Alteração 58
Gabriela Creţu

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

Texto da Comissão Alteração

1-G. O n.º 1 do artigo 7.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
trabalhadoras referidas no artigo 2.º não 
são obrigadas a efectuar trabalho 
nocturno durante a gravidez, a 
amamentação e um período de 12 meses 
após o nascimento da criança.

Or. en

Justificação

Uma disposição determinando que as mulheres não são obrigadas a efectuar trabalho 
nocturno até a criança ter 12 meses contribuiria para a saúde da mulher e para a sua 
capacidade de se ocupar da criança. Também asseguraria que os direitos da mulher nesse 
domínio são respeitados em toda a UE.
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Alteração 59
Gabriela Creţu

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

Texto da Comissão Alteração

1-G. É inserido o seguinte n.º 2-A:
"2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que os 
pais das crianças menores de 12 meses 
não são obrigados a efectuar trabalho 
nocturno."

Or. en

Justificação

Incluir o pai na disposição contrária ao trabalho nocturno permitir-lhe-á estar mais presente 
e envolver-se mais na vida da criança.

Alteração 60
Gabriela Cretu

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

Texto da Comissão Alteração

1-G. O n.º 2, alínea b), 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
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Justificação

A inclusão da expressão “justificar devidamente” dá excessiva margem de manobra aos 
empregadores para argumentarem que não podem transferir as trabalhadoras para o 
trabalho diurno.

Alteração 61
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

1-G. O n.º 2 do artigo 7.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. As medidas referidas no n.º 1 deverão, 
em conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais, incluir a 
poossibilidade de:
[...] transferência para o trabalho diurno 
[...]."

Or. en

Alteração 62
Maria Petre

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

Texto da Comissão Alteração

-1-G. O artigo 7.º-A seguinte é inserido:
"Artigo 7.º-A
Trabalho suplementar
1. A trabalhadora grávida, bem como as 
trabalhadoras com filhos de idade inferior 
a doze meses, não está obrigada a prestar 
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trabalho suplementar.
2. A trabalhadora a amamentar o filho ou 
a filha não está obrigada a prestar 
trabalho suplementar durante todo o 
tempo que durar a amamentação, se tal 
for necessário para a sua saúde ou para a 
da criança."

Or. fr

Justificação

A fim de lhes permitir passar mais tempo com o filho de tenra idade, as mulheres devem ter 
direito a um tratamento favorável no que respeita às horas de trabalho suplementar. Assim, 
cumpre acrescentar uma disposição que preveja a possibilidade de uma trabalhadora se 
recusar a efectuar trabalho suplementar quando o filho tem idade inferior a doze meses.

Alteração 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alteração

-1-G. É  introduzido o seguinte número do 
artigo 7.º-A:
"Artigo 7.ºA
As trabalhadoras ou os trabalhadores, no 
período subsequente ao fixado pela 
autoridade nacional competente referida 
no n.º 1, que tenham um filho com idade 
inferior a 3 anos, não são obrigados a 
efectuar trabalhos nocturnos. No caso de 
famílias monoparentais, este período 
poderá ser prolongado segundo 
modalidades estabelecidas pelos 
Estados-Membros. No caso de pais de 
crianças portadoras de deficiências 
graves, este período deverá analogamente  
ser prolongado segundo as modalidades 
estabelecidas pelos Estados-Membros."
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Or. it

Alteração 64
Lissy Gröner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Licença de maternidade Dispensa de trabalho para protecção da 
mãe
Esta alteração - substituição da palavra 
"licença" por "dispensa de trabalho" -, 
seja isoladamente seja como parte de uma 
expressão - aplica-se a todo o texto 
legislativo; com a aprovação da alteração 
será necessária a adaptação técnica de 
todo o texto).

Or. de

Alteração 65
Christa Klaß

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
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Justificação

Conviria manter a disposição em vigor relativa às 14 semanas, porquanto propicia aos 
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 66
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 
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 16 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. fr

Alteração 67
Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 24
semanas repartidas antes e/ou depois do 
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parto. 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 68
Ilda Figueiredo

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 22 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. pt

Alteração 69
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 20
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. pl

Alteração 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 16 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Or. fr

Alteração 71
Christa Klaß

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 

Suprimido
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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.

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.

Alteração 72
Christa Prets

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

É necessário prever uma licença de maternidade obrigatória antes do parto para garantir a 
protecção da saúde da mulher grávida e do feto. Este aspecto é além disso importante, 
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porque a flexibilização também poderia resultar em situações de pressão, quando, por 
exemplo, os empregadores tentam persuadir os trabalhadores a não utilizar qualquer período 
de licença de maternidade antes do parto.

Alteração 73
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 74
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 

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

Or. fr

Alteração 75
Eva-Britt Svensson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sv

Justificação

Mas a licença de maternidade deve ser um direito e não uma obrigação; por isso, a licença 
de maternidade obrigatória não deve exceder duas semanas. Casos há em que a mãe não 
pode amamentar e/ou opta por não requerer a licença por outras razões. Por exemplo, pode 
acontecer que o pai esteja de licença e trate dos filhos.

Alteração 76
Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

(2) A licença de maternidade estipulada no (2) A licença de maternidade estipulada no 
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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.

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 esse período alargado.

Or. de

Alteração 77
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 deve poder ser repartida entre os 
pais, em conformidade com a legislação 
ou a prática nacional, e com a 
responsabilidade recíproca e a livre 
escolha dos pais.

Or. sv

Justificação

A mãe e o pai são os principais responsáveis pela repartição da licença parental, que deverá 
basear-se na legislação nacional.
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Alteração 78
Ilda Figueiredo

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 
remunerado de 16 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. 
O período obrigatório de 16 semanas 
aplica-se a todas as trabalhadoras, 
independentemente do número de dias de 
trabalho anteriormente prestados.

Or. pt

Alteração 79
Ilda Figueiredo

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. Este período, em caso de acordo e 
solicitação do casal, pode ser repartido 
com o pai, de acordo com a legislação de 
cada Estado-Membro.

Or. pt
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Alteração 80
Edit Bauer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 quatro 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.

Or. fr
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Alteração 82
Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

2-A.. Com o intuito de proteger a saúde da 
mãe e da criança, os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir que as trabalhadoras possam 
decidir livremente e sem quaisquer 
constrangimentos se querem ou não 
receber a licença de maternidade não 
obrigatória antes do parto. 

Or. de

Alteração 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 obrigatório é 
aumentado de um mês por gémeo além do 
primeiro.

Or. it

Alteração 84
Christa Klaß

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

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8.º – 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 protecção em caso de 
parto prematuro, hospitalização da criança 
à nascença, criança com deficiência, 
cesariana ou nascimentos múltiplos. A 
duração do período adicional de protecção
após o parto deve ser de, pelo menos, 12 
semanas e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

Or. de

Justificação

A extensão da licença de maternidade nos casos acima referidos após o parto deve ser de, 
pelo menos, 12 semanas, independentemente da duração do período de licença de 
maternidade já utilizado. A protecção da saúde das lactantes tem que ser uma prioridade 
nestes casos.
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Alteração 86
Maria Petre

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 remunerado em caso 
de parto prematuro, hospitalização da 
criança à nascença, criança com deficiência 
ou nascimentos múltiplos, ou se a mãe for 
portadora de deficiência. A duração do 
período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

Or. fr

Justificação

As mulheres deveriam ser indemnizadas, por forma a não serem penalizadas financeiramente 
pelo facto de serem mães.

Alteração 87
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 

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. 
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período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às 
necessidades específicas da mãe e do(s) 
filho(s).

Or. fr

Alteração 88
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 remunerado na 
íntegra em caso de parto prematuro, 
hospitalização da criança à nascença, 
criança com deficiência ou nascimentos 
múltiplos, ou se a mãe for portadora de 
deficiência. A duração do período 
adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s). Os 
Estados-Membros asseguram também um 
período de licença de 12 semanas 
remunerado na íntegra em caso de 
nado-morto.

Or. pt

Alteração 89
Edit Bauer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4
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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 em 
caso de parto prematuro, hospitalização da 
criança à nascença, criança com deficiência 
ou nascimentos múltiplos. A duração do 
período adicional de licença de 
maternidade deve ser proporcionada e 
responder às necessidades específicas da 
mãe e do(s) filho(s).

Or. en

Alteração 90
Edite Estrela

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 remunerado na 
íntegra em caso de parto prematuro, 
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 
deve ser proporcionada e responder às 
necessidades específicas da mãe e do(s) 
filho(s).

Or. pt

Justificação

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
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penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Alteração 91
Lissy Gröner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 não terá impacto 
na duração da licença de maternidade.

(5) Os Estados-Membros garantem que 
qualquer período de baixa por doença, 
devido a doença ou complicações 
decorrentes da gravidez não terá impacto 
na duração da licença de maternidade.

Or. de

Alteração 92
Ilda Figueiredo

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 garantem os 
direitos da mãe e do pai através de 
condições especiais de trabalho para 
assistência a menor com deficiência.»
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Or. pt

Alteração 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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:
"Artigo 8.º-A
Licença em caso de adopção
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que a licença 
de maternidade e licença de paternidade 
sejam igualmente previstas em caso de 
adopção.

Or. it

Alteração 94
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:
"Artigo 8.º-A
Licença de paternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores que tenham sido 
recentemente pais tenham direito a um 
período contínuo de licença de 
paternidade paga na íntegra e não 
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transferível de, pelo menos, 4 semanas, 
sendo duas obrigatórias, atribuídas após o 
parto do seu cônjuge/parceira;"
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir ao pai 
uma licença especial abrangendo a parte 
não usada período da licença de 
maternidade, em caso de morte ou 
incapacidade física da mãe.

Or. pt

Alteração 95
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo 8-A:
“Artigo 8-A
Licença de paternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores que tenham sido 
recentemente pais tenham direito a um 
período contínuo de licença de 
paternidade paga na íntegra e não 
transferível de, pelo menos, 4 semanas, 
sendo todas as 4 obrigatórias, atribuídas 
após o parto do seu cônjuge/parceira;” 

Or. en
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Alteração 96
Emine Bozkurt

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo 8-A:
“Artigo 8-A
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores cuja parceira tenha 
recentemente dado à luz tenham direito a 
um período contínuo de licença de 
paternidade/co-maternidade paga na 
íntegra e não transferível de, pelo menos, 
4 semanas, sendo duas obrigatórias, 
atribuídas após o parto do seu 
cônjuge/parceira;”

Or. en

Justificação

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
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to a period of leave.

Alteração 97
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo 8-A:
“Artigo 8-A
Licença de paternidade
Os Estados-Membros e/ou os parceiros 
sociais tomam as medidas necessárias 
para garantir que os trabalhadores 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de paternidade de, pelo menos, 2 
semanas, a gozar depois do parto do seu 
cônjuge/parceira em conformidade com a 
legislação, os acordos colectivos e as 
práticas nacionais.

Or. en

Justificação

A intenção da relatora de estabelecer direitos de licença de paternidade deve ser apoiada. 
Porém, a sua formulação é demasiado restritiva e pode não abranger todas as formas de 
família, como as de casais do mesmo sexo ou as famílias recompostas.

Alteração 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

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 8.º.
O despedimento durante este período 
presume-se baseado em motivos 
discriminatórios, 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. it

Alteração 99
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, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 
8º., salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado 
autorizados pelas legislações e/ou práticas 
nacionais e, se for caso disso, desde que a 
autoridade competente tenha dado o seu 
acordo.

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

Alteração 100
Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 101
Emine Bozkurt

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8º., 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no n.º 1 do artigo 8.º, 
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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.

salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado justificados 
devidamente por escrito e autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

Or. en

Justificação

Oferece às mulheres uma melhor protecção jurídica contra o despedimento e em matéria de 
disposições flexíveis relativamente a horários de trabalho ao regressarem ao trabalho após a 
licença de maternidade. Independentemente de a trabalhadora em questão o solicitar ou não, 
é imperativo apresentar uma justificação circunstanciada por escrito dos motivos que dão 
origem a despedimento, o qual não pode estar ligado à gravidez ou maternidade.

Alteração 102
Gabriela Cretu

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no 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.

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 12 meses após 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, 
justificados devidamente por escrito e
autorizados pelas legislações e/ou práticas 
nacionais e, se for caso disso, desde que a 
autoridade competente tenha dado o seu 
acordo.

Or. en
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Justificação

Uma proibição de despedimento desde o início da gravidez até 12 meses após o termo da 
licença de maternidade permitiria uma melhor protecção da mulher que pediu a licença de 
maternidade e também a sua reintegração no mercado de trabalho. Uma justificação por 
escrito dos motivos que dão origem a despedimento é necessária para combater a 
discriminação das mulheres.

Alteração 103
Christa Prets

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 
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 no ano subsequente 
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. de

Alteração 104
Maria Petre

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 

2. Quando uma trabalhadora, na acepção 
do artigo 2.°, for despedida durante o 
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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.

período referido no n.°1, o empregador 
deve justificar devidamente o 
despedimento por escrito. Se o 
despedimento ocorrer nos nove 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

Justificação

O período de nove meses afigura-se mais adequado à adaptação da trabalhadora puérpera 
ao seu novo ritmo de vida,  ao regresso à vida vida profissional,bem como as alterações que 
se verificaram no seu local de trabalho durante a sua ausência.

Alteração 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 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 despedimento presume-se 
baseado em razões discriminatórias , 
salvo em casos excepcionais admitidos 
não relacionados com o seu estado e
devidamente especificados por escrito  
pelas legislações e/ou práticas nacionais 
e, se for o caso, desde que q autoridade 
competente a tal tenha dado o seu acordo.
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Or. it

Alteração 106
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 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Os Estados-Membros devem garantir a igualdade de acesso das mulheres grávidas ao 
mercado de trabalho para que a gravidez não ponha em risco as carreiras e as possibilidades 
de desenvolvimento profissional das mulheres apenas porque recrutar uma trabalhadora 
grávida constitui um encargo adicional para o empregador. 

Alteração 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores beneficiem, durante o 
período de licença de paternidade e nos 
três meses subsequentes, de protecção 
contra o despedimento assegurada pelo 
presente artigo às trabalhadoras referidas 
no artigo 2.º.

Or. it

Alteração 109
Emine Bozkurt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Durante a licença de paternidade/co-maternidade, o trabalhador deve beneficiar da mesma 
protecção contra o despedimento de que gozam as trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes.

Alteração 110
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A)  Os Estados-Membros serão 
encorajados a tomar medidas para 
garantir que os trabalhadores podem 
optar por trabalhar em “part time” por 
um período não superior a um ano, com 
uma protecção total contra a possibilidade 
de despedimento e com pleno direito a 
recuperar o seu emprego a tempo inteiro e 
o salário no final desse período.

Or. en

Justificação

Esta medida pode contribuir para uma melhor conciliação das vidas profissional, privada e 
familiar, permitindo ao trabalhador adaptar-se melhor à sua nova situação.
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Alteração 111
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. É inserido o seguinte artigo 10-A:
"Artigo 10.º-A 
Amamentação
1. Uma mulher terá direito a um ou mais 
intervalos diários ou a uma redução das 
horas de trabalho diárias para amamentar 
a sua criança.
2. O período durante o qual serão 
autorizados os intervalos de aleitação ou 
redução das horas de trabalho diárias, do 
seu número e duração e os procedimentos 
de redução das horas de trabalho diárias 
serão determinados pela legislação 
nacional e a prática. Estes intervalos ou a 
redução das horas de trabalho diárias 
serão contabilizados como tempo de 
trabalho e remunerados em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Conformidade com a Convenção nº 183 da OIT, relativa à protecção da maternidade.

Alteração 112
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

- a ) O n.º 1 é substituído pelo seguinte 
texto:
"1) nos casos referidos nos artigos  5.º, 
6.º e 7.º, os direitos ligados ao contrato 
de trabalho, incluindo a manutenção de 
uma remuneração ou o benefício de uma 
prestação adequada das trabalhadoras 
na acepção do artigo 2.º, em 
conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais;"

Or. fr

Alteração 113
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 2, a alínea b) é substituída 
pelo seguinte texto:
"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 114
Edite Estrela

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)
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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, 
salvaguardando os mesmos nível de 
salário, categoria profissional e conteúdo 
funcional, e de beneficiar de quaisquer 
melhorias nas condições de trabalho a que 
teriam tido direito durante a sua ausência;

Or. pt

Justificação

O posto de trabalho a que se refere “equivalente” deve garantir a manutenção do mesmo 
nível de salário auferido, mesma categoria profissional e mesmo conteúdo funcional.

Alteração 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texto da Comissão Alteração

(-b) No artigo 2.º, é inserido, após a 
alínea b), uma alínea com a seguinte 
redacção:
“b-A) o direito das trabalhadoras em 
licença de maternidade a receberem 
automaticamente qualquer aumento 
salarial, se for caso disso, sem terem de 
cessar temporariamente a sua licença de 
maternidade para poderem beneficiar 
desse aumento.”

Or. en
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Justificação

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

Alteração 116
Maria Petre

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

Texto da Comissão Alteração

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

3) A prestação mencionada na alínea b) do 
n.º 2 é considerada equivalente se garantir 
um rendimento equivalente ao último 
salário mensal ou salário mensal médio, 
dentro de eventuais limites determinados 
pelas legislações nacionais. Tais limites 
não podem ser inferiores a 85% do último 
salário mensal ou do salário mensal 
médio da trabalhadora em causa. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio."

Or. fr

Justificação

A Organização Internacional do Trabalho recomenda a adopção de uma licença de 
maternidade com uma duração mínima de dezoito semanas durante as quais a trabalhadora 
continuaria a auferir o seu salário integral anterior. 85% afigura-se uma proporção 
suficiente para que as famílias não sejam penalizadas por terem  um filho.
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Alteração 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio. A 
prestação 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. Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

Or. en

Justificação

A gravidez, o parto e a amamentação não podem originar práticas discriminatórias, como 
confirmou a Directiva 2006/54/CE, relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à actividade profissional (reformulação). Estabelecer limites para as prestações 
recebidas durante a licença de maternidade pode ser considerado uma forma de 
discriminação e, portanto, contrário à actual legislação da UE relativamente à igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no emprego e nos regimes profissionais de segurança 
social.

Alteração 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 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 equivalente se garantir 
um rendimento no mínimo equivalente ao 
último salário mensal ou salário mensal 
médio, dentro de eventuais limites 
determinados pelas legislações nacionais. 
Ao efectuar o cálculo, deverão ser 
tomados em consideração eventuais 
aumentos de salário determinados por 
disposições legislativas ou contratuais. 
Tais limites não podem ser inferiores a 
80% do último salário mensal ou do 
salário mensal médio da trabalhadora em 
causa. Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio. 

Or. it

Alteração 119
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

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

3) A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada 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. 
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Or. fr

Alteração 120
Ilda Figueiredo

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

Texto da Comissão Alteração

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

"3. A prestação mencionada na alínea b) 
do n.º 2 é considerada equivalente se 
garantir um rendimento equivalente ao 
último salário mensal ou salário mensal 
médio, dentro de eventuais limites 
determinados pelas legislações nacionais. 
Tais limites não podem ser inferiores a 
100% do último salário mensal ou do 
salário mensal médio da trabalhadora em 
causa. Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio."

Or. pt

Alteração 121
Gabriela Cretu

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A prestação recebida pelas 
trabalhadoras na acepção do artigo 2.º 
não pode, em caso algum, ser inferior à 
recebida pelas trabalhadoras na acepção 
do artigo 2.º na eventualidade de 
interrupção das respectivas actividades 
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por razões relacionadas com o seu estado 
de saúde.

Or. en

Justificação

Afirmar que a prestação não pode ser inferior à de saúde assegura que a directiva tem em 
conta as mães que recebem salários muito baixos, como ocorre, em particular, nos novos 
Estados-Membros.

Alteração 122
Edite Estrela

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

 É revogado o n.º 4 do artigo 11.º.

Or. pt

Justificação

A remoção do critério de elegibilidade constante do n.º 4 do artigo 11.º da Directiva 
92/85/CEE, é essencial para consagrar a todas as mulheres o mesmo direito a uma licença de 
maternidade paga, respeitando assim a mobilidade dos trabalhadores e os princípios comuns 
da flexisegurança da UE.

Não faz sentido que a proposta da Comissão reconheça o direito à licença de maternidade e, 
ao mesmo tempo, permita que as mulheres possam abandonar o seu trabalho e perder os seus 
rendimentos quando não cumprem as condições para pagar a licença de maternidade 
previstas na legislação nacional.
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Alteração 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam, durante a licença de maternidade, 
na acepção do artigo 8.º, ou quando 
regressam da mesma, solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de 
horário e regime de trabalho, e para obrigar
os empregadores a considerar tais pedidos, 
tendo em conta as necessidades de 
empregadores e trabalhadores, a fim de 
garantir uma melhor conciliação entre 
vida profissional, vida privada e vida 
familiar.  O empregador só poderá 
recusar esses pedidos se as desvantagens 
para o empregador em termos de 
organização forem 
desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Or. en

Justificação

Na sua versão actual, o artigo não está em conformidade com a posição do PE sobre a 
directiva relativa ao tempo de trabalho (aprovada em 17 de Dezembro de 2008). A 
alteração 11 do PE à posição comum do Conselho afirma que o empregador só poderá 
negar provimento a esses pedidos se o encargo for desproporcionado.

Na sua versão actual, o artigo proposto não faz referência aos princípios de flexigurança 
comuns europeus. A actual proposta de directiva relativa à maternidade “deve apoiar a 
igualdade entre homens e mulheres” e “oferecer medidas com vista a conciliar o trabalho 
com a vida profissional, privada e familiar”.
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Alteração 124
Edite Estrela

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

Texto da Comissão Alteração

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

"5. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para permitir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam, durante a licença de maternidade, 
na acepção do artigo 8.º, ou quando 
regressam da mesma, solicitar ao 
respectivo empregador mudanças de 
horário e regime de trabalho, e para obrigar 
os empregadores a considerar tais pedidos, 
tendo em conta as necessidades de 
empregadores e trabalhadores, a fim de 
garantir uma melhor conciliação entre 
vida profissional, vida privada e vida 
familiar. O empregador só pode negar 
provimento a esses pedidos se as 
desvantagens para o empregador em 
termos de organização forem 
desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador."

Or. pt

Justificação

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.
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Alteração 125
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texto da Comissão Alteração

d-A). A seguir ao n.º 5 é aditado um novo 
n.º 5-A, com a seguinte redacção:
"5-A. Os empregadores garantem que o 
tempo de trabalho das trabalhadoras 
grávidas tem em conta a necessidade de 
inspecções médicas regulares e 
extraordinárias."

Or. en



AM\775081PT.doc 63/70 PE421.393v01-00

PT

Justificação

As inspecções médicas são obrigatórias para as trabalhadoras grávidas e extremamente 
importantes para o desenvolvimento normal do feto, pelo que os empregadores têm de ter 
isso em conta e garantir flexibilidade no horário de trabalho das trabalhadoras grávidas.

Alteração 127
Gabriela Cretu

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

Texto da Comissão Alteração

d-A). É inserido o seguinte n.º 5-A:
“5-A. Os Estados-Membros encorajam os 
empregadores a criar facilidades em 
matéria de cuidados infantis para os 
filhos menores de 3 anos dos 
trabalhadores.”

Or. en

Justificação

A falta de facilidades em matéria de cuidados infantis é uma realidade inegável na UE. Esta 
disposição é essencial para impedir que as mulheres desistam do emprego por terem de se 
ocupar de filhos pequenos.

Alteração 128
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 - alínea d-A (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É inserido o seguinte número:
"5-A. Os Estados-Membros encorajam os 
empregadores a conceder, se necessário e 
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se solicitado pela trabalhadora, uma 
ajuda à reinserção e à formação das 
trabalhadoras que retomam a sua 
actividade após uma licença de 
maternidade."

Or. pt

Alteração 129
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

d-A). É inserido o seguinte n.º 5-A:
“5-A. Os Estados-Membros, em 
conformidade com as suas tradições e 
práticas nacionais, tomam as medidas 
adequadas para promover o diálogo com 
os parceiros sociais aos níveis adequados 
com vista a conceder ajuda à reinserção e 
à formação das trabalhadoras que 
retomam a sua actividade após uma 
licença de maternidade.”

Or. en

Alteração 130
Ilda Figueiredo

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:
“Artigo 11.º-A
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Dispensa para amamentação ou aleitação
1. A mãe que amamenta o filho ou a filha 
tem direito a dispensa de trabalho para o 
efeito, durante o tempo que durar a 
amamentação.
2. No caso de não haver amamentação, 
desde que ambos os progenitores exerçam 
actividade profissional, qualquer deles ou 
ambos têm direito a dispensa para 
aleitação, até o filho perfazer um ano.
3. A dispensa diária para amamentação 
ou aleitação é gozada em dois períodos 
distintos, com a duração máxima de uma 
hora cada.
4. No caso de nascimentos múltiplos, a 
dispensa referida no número anterior é 
acrescida de mais 30 minutos por cada 
gémeo além do primeiro.
5. Se qualquer dos progenitores trabalhar 
a tempo parcial, a dispensa diária para 
amamentação ou aleitação é reduzida na 
proporção do respectivo período normal 
de trabalho, não podendo ser inferior a 30 
minutos.
6. Na situação referida no número 
anterior, a dispensa diária é gozada em 
período não superior a uma hora e, sendo 
caso disso, num segundo período com a 
duração remanescente, salvo se outro 
regime for acordado com a entidade 
patronal."

Or. pt

Alteração 131
Maria Petre

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

3-A. É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 11.º-A
Dispensa para amamentação ou aleitação
1. A mãe que amamenta o filho ou a filha 
tem direito a dispensa de trabalho para o 
efeito, durante o tempo que durar a 
amamentação.
2. A dispensa diária de trabalho para 
amamentação é fraccionada em dois 
períodos distintos, com a duração máxima 
de uma hora cada um, sem poder ser 
inferior a trinta minutos, salvo se um 
outro regime for estabelecido de comum 
acordo com a entidade patronal.
3. No caso de nascimentos múltiplos, a 
dispensa diária de trabalho prevista no  nº 
2,  é acrescida de 30 minutos 
suplementares  por cada gémeo além do 
primeiro.
4. Se a mãe trabalha a tempo parcial, a 
dispensa diária para amamentação 
prevista no n.º 2 é reduzida na proporção 
do respectivo período normal de trabalho, 
não podendo ser inferior a 30 minutos.

Neste caso, a dispensa diária é concedida 
por um período que não pode ser superior 
a uma hora e, sendo caso disso, num 
segundo período com a duração 
remanescente, salvo se outro regime for 
acordado de comum acordo com o 
empregador."

Or. fr

Justificação

Na ausência de amamentação, deverá permitir-se a um dos dois progenitores uma redução 
do horário de trabalho, sem que tal se traduza na perda de qualquer benefício.
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Alteração 132
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. É inserido o seguinte artigo 11-A:
“Artigo 11.º-A
Dispensa para amamentação ou aleitação
1. A mãe que amamenta a sua criança 
tem direito a dispensa de trabalho para o 
efeito, durante o tempo que durar a 
amamentação.
2. No caso de não haver amamentação e 
ambos os progenitores exercerem 
actividade profissional, qualquer deles ou 
ambos têm direito a dispensa para 
aleitação, até o filho perfazer um ano.
3. A dispensa diária para amamentação 
ou aleitação é gozada em dois períodos 
distintos, com a duração máxima de uma 
hora cada, não podendo ser inferior a 30 
minutos, salvo se outro regime mais 
favorável for acordado com o 
empregador.  Este período pode ser 
alargado se for impossível, devido a 
condições temporais e de viagem, exercer 
este direito dentro deste período inicial.  
4. No caso de nascimentos múltiplos, a 
dispensa referida no n.º 3 é acrescida de 
mais 30 minutos por cada gémeo além do 
primeiro. 
5. Se qualquer dos progenitores trabalhar 
a tempo parcial, a dispensa diária para 
amamentação ou aleitação é reduzida na 
proporção do respectivo período normal 
de trabalho, não podendo ser inferior a 30 
minutos. Este período pode ser alargado 
se for impossível, devido a condições 
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temporais e de viagem, exercer este direito 
dentro deste período inicial.
6. Na situação referida no n.º 5, a 
dispensa diária é gozada em período não 
superior a uma hora e, sendo caso disso, 
num segundo período com a duração 
remanescente, salvo se outro regime mais 
favorável for acordado com o 
empregador.”

Or. en

Justificação

Ocorre frequentemente que os trabalhadores viajam a uma distância e tempo significativos -
também dependentes do tamanho da cidade onde vivem - para se deslocarem de e para o 
emprego. Isto deve ser tido em conta ao calcular os períodos supramencionados, já que uma 
disposição inflexível poderia anular esse direito.

Alteração 133
Christa Klaß

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 12-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.
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(3) O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
processos penais.

(4) Os Estados-Membros podem não 
aplicar o disposto no n.º 1 nas 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 
aplicação.

Alteração 134
Anne Van Lancker

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. É inserido o seguinte artigo 12-A-A:
“Artigo 12.º-A-A
Prevenção das discriminações
Os Estados-Membros, em conformidade 
com as suas tradições e práticas 
nacionais, tomam as medidas adequadas 
para promover o diálogo com os parceiros 
sociais aos níveis adequados com vista a 
tomarem medidas eficazes para evitar as 
discriminações contra as mulheres com 
base na gravidez, na maternidade ou na 
licença de adopção.”

Or. en
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Alteração 135
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros determinam o regime 
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 136
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 cinco 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
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