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Poprawka 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0270/2018
David Casa
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 2010/18/UE
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Swobodna decyzja kobiety i pary 
dotycząca sposobu podziału urlopu 
rodzicielskiego musi uwzględniać nie 
tylko elementy społeczno-gospodarcze 
i kulturowe rodzicielstwa, ale także 
element biologiczny, ze względu na 
potrzebę ochrony kobiety w okresie ciąży, 
podczas porodu, w okresie poporodowym 
i w okresie karmienia.

Or. pt
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Poprawka 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0270/2018
David Casa
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 2010/18/UE
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Z uwagi na to, że większość ojców 
nie korzysta z prawa do urlopu 
rodzicielskiego lub przekazuje znaczną 
część swoich uprawnień do tego urlopu 
matkom – aby zachęcić drugiego rodzica 
do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a 
jednocześnie utrzymać prawo każdego z 
rodziców do co najmniej czterech miesięcy 
urlopu rodzicielskiego (aktualnie 
przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) 
niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego 
do czterech miesięcy okres urlopu 
rodzicielskiego, który nie podlega 
przeniesieniu na drugiego rodzica.

(14) Większość ojców nie korzysta z 
prawa do urlopu rodzicielskiego lub 
przekazuje znaczną część swoich 
uprawnień do tego urlopu matkom, 
ponieważ – biorąc pod uwagę odsetek 
wynagrodzenia wypłacany w okresie 
urlopu – podział urlopu staje się 
niekorzystny dla gospodarstwa domowego, 
co dodatkowo przyczynia się do 
utrzymania nierówności płci. Gwarancja 
pełnego wynagrodzenia w okresie urlopu 
rodzicielskiego stanowi niezbędny 
warunek sprawiedliwego podziału, przy 
czym decyzja o długości części urlopu 
przysługującej każdemu z rodziców 
powinna należeć do kobiety i do pary.

Or. pt
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Poprawka 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0270/2018
David Casa
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 2010/18/UE
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca karmienie piersią jako wyłączną 
formę żywienia dzieci do szóstego 
miesiąca życia ze względu na związane 
z tym korzyści zdrowotne zarówno dla 
dziecka, jak i matki. Mimo to niemal 
połowa matek decyduje się na 
przedwczesne zaprzestanie karmienia 
piersią w pierwszym miesiącu życia 
niemowlęcia, co sugeruje, że większość 
matek nie realizuje swojego projektu 
karmienia piersią z powodu szeregu 
ograniczeń, w szczególności zatrudnienia 
charakteryzującego się obecnie istotnym 
brakiem uregulowań i niestabilnością.

Or. pt
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Poprawka 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0270/2018
David Casa
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 2010/18/UE
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi 
jak prawo krajowe, porozumienia 
zbiorowe lub praktyka, oraz przy 
uwzględnieniu uprawnień przekazanych 
partnerom społecznym państwa 
członkowskie zapewniają, aby pracownicy 
korzystający z praw do urlopu, o których 
mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali 
wynagrodzenie lub odpowiednie 
świadczenie pieniężne równoważne 
przynajmniej kwocie, jaką dany 
pracownik otrzymałby w przypadku 
zwolnienia chorobowego.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracownicy korzystający z praw do urlopu, 
o których mowa w art. 4, 5 lub 6, 
otrzymywali wynagrodzenie lub 
odpowiednie świadczenie pieniężne 
odpowiadające 100 % przysługującego im 
wynagrodzenia.

Or. pt


